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PRZEDMOWA.

xiiszczajc w wiat niniejsze wydanie Pism Juliusza So-
wackiego, nie mog pomin miej sposobnoci objanienia

powodów tego czynu.

Trzydzieci ju temu lat i z gór, kiedy poeta, oywiony
uczuciem natchnienia , chwyci siln, prawic, za pióro i pocz
tworzy modocianym umysem owe zachwytu pene obrazy,

jakie go jednym polotem ponad ziemskie sfery w krain genju-

szów podniosy. — Mimo niezwykych i a do mierci istnie-

jcych przeciwnoci osobistego i^ ogólaego wspóbraci losu,

mimo niezliczonych zawad materjalnych i fizycznych, pracowa
on a do mierci wytrwale , w raz obranym zawodzie. Z pod
pióra jego rosy, niby si czarodziejskiej róczki wywoane,
jedne nad drugie wysze twory— byo tam coraz wicej ognia,

barwy i zachwytu, a wci mistycyzm, przez wielu niepojty,

otacza posta onych cudownem wiatem tajemnicy. I mona
miao powiedzie, e gdyby nie przedwczesna mier, która

tego wieszcza narodowi zabraa, posiadaby on w Tiiiifi najbo-

gatszego w liczb i rozmaito podów, autora.

Od zgonu poety dziesi lat przeszo ubiego. —
e za prdzej czy póniej zasuga otrzymuje praw nagrod

— gos wspóbraci wyjawia coraz janiej i szczytniej Juliuszowi

Sowackiemu zasuon pochwa i przy okolicznoci braku

egzemplarzy pierwszego wydania pracjego,danowego wydania
takowych, pod przystpnemi ogóowi okolicznociami. — Zwo-
lennicy gortsi, osdzaj dzi publicznie, miao i z ogniem wdzi-
cznoci, prace ukochane; a sd narodu, ocuciwszy si z szau ku
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wielkiemu Adamowi, dozwala krytyki, przyjaznej tworom Ju-

liusza. Poznawaj wszyscy warto tego nie cakiem pojtego

wieszcza. Uczuwaj, górny cel w pracach jego; albowiem on

w nich bezustannie rozdziera przysche blizny kraju, ocucajc

przez to mio ojczyzny i przypominajc: czem Polacy byli,

czem s, a czem by powinni!

Jestemwic pewien, i w sam czas odnawiam pamici narodu

i uatwiam posiadanie «Pism Juliusza Sowackiego.)) Majc
gównie dobro ogóu na celu, zamknem szesnacie istniejcych

tomików paryskiego wydania, w czterech tomach niniejszej

objtoci
,
przez co niezwykle wysoka cena prawie sze razy

si pomniejszya. —
Spodziewam si zatem, e niniejsze wPisma Juliusza So-

wackiego), czyli dalszy cig wBiblioteki pisarzy polskich)i

z równ radoci widzie przyjtemi, jak wPoezje Stefana

Garczyskiego » które przed kilku miesicami wydaem. —

Lipsk, 1860-go roku.

WYDAWCA.
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For thee, who thus in too protracted song

Hast soothed thine idleness with inglorous lays,

Soon shall thy voice be lost amid tlie thiong

Of louder minstrels in these later days

:

To such resign the strife for fading bays —
111 may such contest now the spirit raove

Which heeds nor keeu reproach nor partial praise;

Since cold each kinder heart that might approve
,

nd non are left to please when non are left to love.

B^BON.



MIJA.
ROMANS POETYCZNY

Z PODA UKRAISKICH,

w SZECIU PIENIACH.

PIE I.

SUMAK

iickny to widok Czertomeliku!

Sto wysp przerny Dniepru strumienie,

Brzoza si kpie w kadym strumyku,

Sycha szum trzciny, sowika pienie.

A kiedy wiosn wezbrane wody

Zalej wszystkie wyspy do koa,

Jeszcze nad wod wida drzew czoa —
Jakby rusaek cudne ogrody,

Gask mc wodne bkity.

I jeszcze sowik w gaskaci piewa,

I szumi brzozy, lecz nad ich szczyty

Wznosi si fala i nikn drzewa —
Dziko Dniepr szumi, gdy w jego onie

Sto wysp zielonych wiosn zatonie.

Pikny to widok stu wysep pana!

Woda mu ziemi z pod stóp wykrada:

Zamek si patrzy w fali zwierciada.

Co mu przy stopach szumi wezbrana.

1*



A gdy na patrzysz, dziwnym pozorem

Rzekby, e zamek wstecz i'zeki pynie.

Cega koralów wieci kolorem,

Lekkie filary podobne trzcinie.

Kilka ogromnycli paszcz samostrzau

Patrzy strzelnic na czarne morze:

A gór, zamku okna z krysztau,

wiec si, pal, jak ranne zorze;

I tysic barwy w kadym promyku,

Co si z tych okien nazad odkradnie.

W zamku Pan mieszka Czertomeiku

,

Dumny Ataman, co Sicz wadnie.

Lecz czy sam mieszka? Któ to odgadnie?

Nikt nie by w zamku; mówi e czary

Mieszkaj w gmachu, e do zaklta

Nadludzk sztuk wzniosa filary.

Lecz kiedy wzniosa? Nikt nie pamita. —
Nie jeden rybak wieczorn dob,

W Czertomeiku pync ostrowy

;

Sysza przed sob, sysza za sob,
piew sodszy, milszy, ni szum dnieprowy.

A rybak milcza, pyn pomau,
Kiedy wieczorne zorze zapady;

Widzia jak w zamku okna z krysztau

To si paliy, to znow^u blady;

A z okien blaskiem konay pieni.

Znów cicho — gucho — a rybak stary

egna si drcy — to czary — czary!

Wszak rybak czuwa? Wszak rybak nie ni?!

Ju to noc trzecia, gdy gasn zorze,

Byska na zamku ogie jaskrawy —
Ho! to kaganiec, to znak wyprawy:

Popyn czajki na czarne morze.

Kozaków obóz zalega brzegi,

Poród, czaharów spisa poyska:

A ponad. Dnieprem w dugie szeregi,

Gsto stranicze pon ogniska.



Tam na mogi wstpi wysok,

Glarz i piewa pieni z mogiy —
Jeli w tych grobach nie pi gboko.
Moe ich dzikie pieni zbudziy?

pijcie! pijcie! Przesza wam pora,

1 wycie yli — tu w Ukrainie,

I wycie yli — to byo wczora — \

My dzi yjemy, czas szybko pynie.

Pocó tu wraca z licem upiora,

Gdzie nikt nie chodzi po nas w aobie?
Jutro na naszym powiedz grobie

:

I wycie yli! To byo wczora.

Pymy wic! pymy w Natolskie grody.

Burzy paace, rba fontanny —
elazem niszczy Turków narody,

I porwa obraz Najwitszej Panny,

Obraz , co pacze rzewnemi zami

;

A gdy go czowiek w fali zanurzy,

Morze gniewliwie bije falami,

Pieni si, huczy, pryska i burzy - •

I poty gniewne podnosi tonie

,

A wrogów statki w falach pochonie.

Lecz gdzie jest Hetman? W rannej godzinie

Wyszed i w stepach bdzi od rana.

Oto przy brzegu czajka hetmana,

Powiewnym aglem bieli si w trzcinie,

I w koo gwarzy zgraja zebrana:

Wszak nam na drog brak na zwierzynie;

Idmy na owy ! idmy na owy

!

Lecz gdzie nasz mija, hetman Niowy?



Ty pisz, sumaku! Ty pisz, sumaku!

Midzy byszczce ros czahary;

A tutaj strzelce w stepach Budziaku,

Otocz wkrótce knieje i jary.

Sumak nie syszy! sumak nie syszy!

Bo milczc strzelce id na Iowy.

I coraz ciszej

,

Midzy parowy,

Pomidzy trawy,

Ton i ton;

A zorze pon,
I wit jaskrawy

Pozaca niebo na wschodzie.

O, jake mio przy rannym chodzie

Tak si zapuszcza w stepowe knieje!

Jak tajemnicza ta chwila nocy,

Kiedy noc kona, ksiyc blednieje —
.lu dzie na wschodzie, a na pónocy
Jeszcze lni gwiazdy, jeszcze lni jasno,

I wschód si zoci, blednie, czerwieni —
Niebo si mieni;

Gwiazdy w lazurze

Ju gasn, gasn;
I polne róe

Powstaj z rosy perami. —

I cicho owce szli manowcami.

Trzymaj myliwcze ptaka na doni.

Zakryj mu oczy zotym kapturem;

Niech nastrzpionem nie szumi piórem,

Niech si nie trzepie, w dzwonki nie dzwoni

Zdejmiesz mu kaptur, gdy w nasze sida

Zwierz si dostanie, wtenczas posuy.
Sokó si chmurzy

,

I ociemniony



Nastrzpi skrzyda,

Wycign szpony,

Ponury, piersi napuszy.

Tam szelest jaki! Czy to zwierz ruszy?

To nadto wczenie! to nadto skoro!

O! nie, to lekki chart tam na smyczy,

Niechtny wizom, piszczy, skowyczy —
Skar owcze charta rk i sfor.

Pierwej wyledzi sumaka tropy.

Potem go gocze podnios gosem,

A potem charty. — I chart karcony

Przypad do stopy;

Okryty wrzosem,

Kwiatem zroszony,

Cignie si smutny na sforze.

Wysa strzelców na rozdroe.

Gdzie si koczy ta dolina;

Tam Kozacy wielkim koem
Stójcie cicho — a druyna
Niech tam idzie drog, doem,
Niechaj tonie w trawy, zioa — —
W tej dolinie sumak ley.

Gdy starszy strzelec zawoa.
Niech suba w trby uderzy.

Dane rozkazy, i dzikie jary

Otoczy Kozak, tonie w czahary.

W krzakach si kryj ponure czoa,

I cicho, jakby ludzi nie byo!

Jakby si tylko o owach nio

!

Wiatr wieje w kniei i szumi zioa —
Znikny zbroje, uki, oszczepy;

wiat ponie ogniem umalowany,

I soce wstaje nad martwe stepy.

Oblane zotem witu burzany.



Ognistej barwy kwiatem si pal,
I gn, si z wiatrem: fala za fal:i

Przebiega stepy milczce.

Cicho Wtem trby zagray grzmice,
I zagrzmia razem pod niebo wzbity,

Z brzkiem surm, kotów, okrzyk wesoy;
I uwolnione z wizów sokoy
Szybko w powietrza lec bkity,
Kr i kracz, dzwonkami dzwoni,
I psy spuszczone jcz i goni.

Czekaj owce: wród strasznej wrzawy

Patrz na niwy zocone witem,
I oto miga.
Sumak zbudzony;

Ledwo kopytem.

Dotyka trawy.

Charty wyciga,

I przez zagony

Przed szybk smycz.
Sadzi przez doy:

Gocze skowycz,

Kracz sokoy.

I jeden sokó ju zlecia nisko,

Siad mu na grzbiecie, szpony zatopi.

Chart wiatronogi za zwierzem tropi,

Ja go dociga — ju blisko — blisko —
A sumak leci, bojani lepy,

Leci w zasadzk — wpad na oszczepy.

Drgn tylko — upad — a tum wesoy
Znów w trby dzwoni, znów w koty bije,

eby wystraszy co tylko yje
Pomidzy trawy. — Lec sokoy,

Kr i kracz, dzwonkami dzwoni,

Ogary znowu jcz i goni.

Czekaj owce — — Wród kwiatów fali

Znów co migno ? — To sumak nowy V —



o nie! To Tatar miga od stali,

Jak wiatr stepowy.

Jak w
,
piersiami

Trawy rozcina,

Midzy kwiatami

Zotem poyska,

I uk napina,

I strzay ciska,

roiatyny kolczate miota.

Dziwi Kozaków ta zbroja zota,

Musi to jaki by wódz Tatarów? --•

Puci ogary! — Jeden z ogarów

Ju go dociga — ha! zobaczycie!

Ogar to stary, dobrze si sprawi.

Wskoczy na piersi — iw strasznej mce
Wydrze mu ycie,

Zgniecie, zadawi. —
Ju go docign — rzecz niespodziana!

Skacze na piersi , lie mu rce

,

U stóp si kadzie — wyje , skowyczy

:

Wszak to jest ogar — ogar hetmana

!

Pierwszy z ogarów! tak sawny w siczy!

Nieraz Tatara wytropi w jarze,

A dzisiaj znalaz pana w Tatarze.

Wrócia nazad psiarnia zagnana,

A Tatar leci i trawy amie.

Patrzcie! — i sokó siad mu na rami. -

dziwy! dziwy! sokó hetmana!

Siad na ramieniu, nastrzpia, pióra,

Zda si e skrzydem nagli go w biegu.

W owców szeregu

Okrzyk do koa;

Strza lekkich chmura

ciga Tatara!

1 jedna w piersi trafia ogara.

Druga pod skrzydo trafia sokoa

.
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Trzecia Tatara w czoo drasna.

Czy krew pyna? — czy za pyna?
Nie mona wiedzie — stan — zakrywa —
Oczy zalane czy krwi, czy zami.

Z piersi ogara obro zrywa,

Z szyi sokoa piercie z dzwonkami.

I znów przez stepy.

Wprost na oszczepy,

Leci w zasiane wrogiem parowy.

Tam go wstrzymaj? — Nie, nie wstrzymali'

Daleko zdradne przecign owy,
I znikn w burzanów fali. —

Nie — to nie byo senne widziado;

Bo tam, gdzie przebieg, poród wdoów
Bez ycia szeciu Kozaków pado,

I sze ogarów — i sze sokoów.

PIE II.

PACZKA.

Z tententem konia leci przez wrzosy.

To pan nasz, mija, hetman na Niu.

Biel si wzbite tumany rosy,

Z pod kopyt konia sposzone wrony

Stadem si wzbiy, siady na krzyu.

W burzanie miga kopak czerwony,

Stalowa zbroja miga w burzanie:

— ((Witaj Hetmanie! witaj Hetmanie!)) —

— (( Zdrowia druyno — co sycha w Sicz)' ?

Czy szumi agle — czajka gotowa?

Czy nam z wrób wrona nie krzyczy?

Czy zawsze nasza fala dnieprowa,
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Tak jak pyna, pynie do morza?

Ha! tak? to dobrze. — Nim bynie zorza,

By w pogotowiu. Teraz niech czara

Zaszumi miodem - pie grzmi wesoa. —
Lecz gdzie mój ogar? Puci ogara!

Gdzie jest mój sokó? — Puci sokoa.))

Stró psów ietmaskich
,
ptasznik hetmana,

Dzieci nieletnie, wyszli z druyny;

Pobladli oba uczuciem winy,

I wyczytali gniew w oczach pana.

Potem rzek starszy: ((Nieszczsne owy!

Na nasze owy kto rzuci czary.

Gdzie niegdy lea sumak stepowy,

Dzisiaj okryte zbroj Tatary,

Trudzili charty i skrzyda ptaków.

Od strza kozackich szeciu Kozaków

Poród stepowych pado wdoów.
I sze ogarów — i sze sokoów.

Tatar ci zabi psa i sokoa.))

— ((Kamstwo! to kamstwo!)) — hetman zawoa,

"Gdy w polach jcz wasze ciciwy.

Smycz moja pada, a Tatar ywy? —
Umiem wybada prawd za mgami
Uwit w sowa krzywoprzysine.

Znacie t obró? Piercie z dzwonkami?

mierci wam bij dzwonki mosine.

»

Sua e obro charta poznali.

Pie mierci w gosie dzwonków odgadli:

Oba zadreli, oba pobladli,

za im bkitne oczy krysztali.

— «Par kamliw, co razem wzrosa)).

Rzek srogo mija, « poleci Bogu,

Wsadzi do czajki, w czajce bez wiosa,

Niech z Dnieprowego spywaj progu. » —

Ju odszed hetman. — Powstay gwary:

Skde wie mija o naszych owach?
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Czy mu przynieli ])iercie Tatary?

Czy gdzie ukryty sam by w parowach?
W rónych domysach zabrzmiay struny.

Jako urawi nuta wdrowna,
Pie przez srebrzyste pynie piouny,

Miesza si z echem — dzika, czarowna,

Bo kiedy Kozak o czarach nie ni?
Moe domysy rozkwitn z pieni? —

POWIE KOZACKA.

RUSAKA.

Nad mogi w mgach wysoko!

Kry sokó, siad na krzyu.

Pod tym grobem pi gboko,
Niegdy Hetman

,
pan na Niu.

Jeszcze sawa Zaporoa

,

Jako miesic blady, nowy.

Nie przebya w czajkach morza.

Nie wzleciaa nad ostrowy.

Na ostrowach rosy gogi,

I samotna róa blada.

Zai)ienione skalne progi

Mgliy bkit wód zwierciada.

Przy Rusace, wysp Hetmana

Wida byo w blask miesica.

Jego luba z mgy uwiana,

Z mgy dnieprowej, zimna, drca.

Cho mrozia mglist doni,
Zapalaa czarnem okiem —
wLuby! — rzeka — tam si poni
Polne róe nad jjotokiem.
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((Dzwonki barw lni bkitn:
Uschn dzwonki na pokosach,

Lecz z róami, gdy przekwitn,

Rozkwitaj w moich wosach.

((Duchem zmarych na tym wiecie

yj, kwitn jak mogia.

Có po kach? Có po wiecie?

Niechaj uschn — bym ja ya — >y

— » Czarna duszo! precz odemnie,

Ju mioci nie ocuc. » —
— ((Wyrzekasz si? Lecz daremnie!

Znów zawoasz, znów powróc.)) —

Rusaka si w mgle rozpywa.

Noc blady miesic wieci,

I po odziach lni uczywa

.

I do Dniepru ton sieci —

Hetman smutny i ponury!

Pynie zwolna ód Hetmana.

Przed ni posta z mglistej chmury,

Pomieniami malowana.

Taka pikna, po nad fal,

Gdy si o ni blask roztrca:

Wpó si ogniem lica pal,

W pó si srebrz w blask miesica.

W zachwyceniu, nieprzytomnie,

Cho to moe duszy zguba

Hetman woa: Chod tu do mnie!

Chod tu do mnie , moja luba

!

» —
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Odtd zawsze, zawsze razem.

Hetman w wizy lgn widziada,

Cho jej dusza zimnym gazem,
Na twarz róne barwy kada.

Zawsze pikna — z polnych gogów
Róe, zote wosy wiecz —
I kradzion z nad porogów,

Mgliste szaty zoci tcz.

Gdzie zarasta gaj odludny,

Jednem sowem — jednym rankiem,

Wzniosa z wyspy zamek cudny,

I obwioda zotym gankiem —

Z koralowej zamek cegy.

Wiea druga, trzecia, czwarta,

Na skinienie w niebo biegy

:

Lud go nazwa zamkiem czarta.

W zamku, jak kadzione

Powizaa ró szkaraty:

Brylantami jakby ros,

Poiskrzya jasne kwiaty.

Hetman patrza na kobierce,

Okiem blask brylantów ciga:

Cigle patrza — stygo serce;

Dla Rusaki ju ostyga. —

Ta cho zimna pod obokiem,

Zimne serce wnet odgada;

Szybko, szybko czarnem okiem

Brylantowe blaski krada.

Czertomelik.
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Kwiaty braa do warkoczy.

Hetman spojrza, wzrokiem ton.,

Nad brylanty skrz jej oczy!

I znów kocia — i znów pon. —

— «Luba! ty masz blask anioa —

»

— ((Wic mi nagród, jelim warta?

Daj sokoa — daj mi charta,

Zabij charta i sokoa.)) —

— « Czarna duszo — precz odemnie!

Sercem si z szatanem kóc.)) —
— uZnów zawoasz? Lecz daremnie!

Przyjdziesz do mnie — ja nie wróc

Odpyna. — Hetman kroczy

Zamylony po komnatach. —
«Co! nie wróci? — A jej oczy

Takie cudne, wosy w kwiatach —

»

Myla. — Z oczu zy ogromne,

Po niemskiej pyn twarzy.

Rzek do siebie. — ((Ju nie wspomn
Nie wspomina, ale marzy. —

('Nad zamglone chmur bkity.
Oto miesic ju si poni;

Ju mój sokó, chart zabity,

A jej nie ma? — Pójd do niej — )>

Jake mie tchnienie wiosny,

I wo fali wiea, chodna?
Nad porogiem czarne sosny

Szronem bieli mga nadwodna.
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Pod skalami cige burze,

araitj; w falach blask ksiyca;

Nad falarai w mglistej chmurze,

W blasku srebrnych tcz dziewica.

Przy jej stopach chart bladawy,

Niespokojny i ponury;

Na ramieniu sokó mglawy,

Nastrzpiony, patrzy w chmury.

— uJake pikna! — hetman woa
«Któ ci moe uj bezkarny!

Chod tu luba — sposz sokoa,

Chart niech leci goni sarny.

«Tu pod moich ust pomieniem,

Twe si blade mgy rozponi.

Jak tu mio — pod sosn cieniem !

»

Prosi — baga — okiem — donij^.

Lecz do jego, cika wina!

Czy przypadkiem, czy po myli,

Na krzy srebrn mg rozcina,

Znak zbawienia wity kreli:

Przed krzyem si mgy rozpierzchy,

Jak zamane wód bkity;

I Rusaki rysy zmierzchy,

Obraz znikn w mgach rozbity — -

Znika — sycha tylko burze

W gbi Dniepru — i szum piasków

Lecz mga spywa, spywa w chmurze

Zabkanych kilka blasków.
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Od grzechowej zmazy czysty,

Ju ulata w nieba stropy;

Za nim wzlecia sokó mglisty,

Chart Rusaki rzuci stopy.

A Rusaka nad ostrowy

Sama jedna — we zach woa,:

Kiedy: kiedy Hetman nowy
Da mi serce, psa, sokoa? —

Piet kona z echem — i wnet jaowe,
Dzikie domysy urosy w gminie:

Wic hetman kocha fali królow?
Na olep leci w przepa i ginie?

Zawsze samotny — zawsze nie z nami;

Gdzie na smtarzach, nad mogiami.

Ciszej! tam zachód krwawy, ponury,

Ozoci stepy, jary i chmury:

Zagasa soce — sycha jak z dala

brzegi bije spieniona fala.

Ciszej ! — tu smutne mogi wybrzee.

Oto ostatnie zachodu blaski

Zoc wichrami burzone piaski;

Zoc trzech cerkwi pospne wiee,

Co nad brzeg Dniepru wybiegy stromy,

1 tysic grobów, gdzie przez wyomy
Pospne trumien wieka wieciy.

O, dzika Siczy! twoje mogiy
Z piasku uwiane, a grób tak kruchy,

Gdy pod przechodnia zapadnie nog:
Potem w mgach srebrnych pynce duchy

Wczorajszych mogi znale nie mog.
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Tam bia posta soce owieca.

atwo z wybladej odgadn twarzy,

Ze to pospna mogi dziewica,

Ze to siczowych paczka wyspiarzy.

Staa na wieku spróchniaej truny,

A wiatr jej czarne unosi wosy,

I wzrusza wianku srebrne piouny,

I róe wianku, lnice od rosy.

Mówi, e niegdy paczka ta miaa

Czoo wesoe, lica róane;

Lecz przymuszona paka, pakaa —
I dzisiaj zmysy ma obkane
Zmylonym paczem i we zach oczy.

To hetman mija na smtarz kroczy.

Stan na grobie, rzek; «Witaj Xeni!

Witaj o sawna paczko pogrzebu!

Ty nas modlitw polecasz niebu —
Przez ciebie pieni w grobie upieni,

Sen mamy cichy, gdy zbroja rdzawa

Zimn si ros ziemi napawa.

Straciem dzisiaj ptaka i charta.

Wierni mi byli — i teni boleniej;

Jeeli zgraja twych pieni warta,

Chart mój i sokó wart take pieni!

opiewaj nad niemi. » — «Blunisz, mój miy!
A ja do takich prób si nie zni.
Czujesz to zimne tchnienie mogiy?
Syszysz! jak skrzypi spróchniae krzye?
Jak z dzikim wrzaskiem rybitwa biaa

Po nad bkitn fal si wiesza?

Pie moja smutna — gdybym piewaa

,

Wszystkie te dzikie gosy pomiesza.

Ciszej — !» Lecz Hetman nie sucha mowy,
Wzrok mia ponury. — Pomidzy trzciny

Lni Dniepru fala i próg dnieprowy.

Wród ska pospnych fale si zwary,

Na skaach dzikie rosy kaliny,

2*
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I mech czerwony i sosny kary.

Na progi czajka z falami leci

,

I ju zawisa po nad urwiska,

A w czajce dwoje pyno dzieci;

ódka z pianami w gazy si wciska,

A pod ni, otcha pieni si, burzy —
Te dzieci pokn dnieprowe fale!

Modsze chwycio za kwiecie róy.
Co si po nagiej zwieszaa skale;

I pado w przepa z gask kwiatu.

Starsze po sosnach pnie sie na ga^y,

Napróno rce podaje bratu,

Syszy huk fali i obkane,
Majc na ustach modlitw wyrazy.

Rzuca si z krzykiem w przepa i pian. —

I nic nie wyszo z fal tajemnicy,

Nic z gbokiego serca Hetmana.

Do swoj odda w rce dziewicy:

Ta zachmurzona i pomieszana,

Wioda go w cerkiew^ W cerkwa tak ciemno,

Posrebrza szyby ksiyc na nowiu;

Serce przenika trwog tajemn.

Szyba brzczca w ramach z oowiu;

I przez otwarte dachu szczeliny

Wglday z kwiatem drce kaliny.

«Xeni!» rzek Hetman, «co to si znaczy?

Sysz jk smutny i pacze rzewne:

Czy to jest nocne pienie puhaczy?

Czy ty chorgwie wzruszasz cerkiewne,

e si bez wiatru smutnie koysz? »

— «Luby! chorgwie spokojnie wusz,

Moe je wzrusza tchnienie mogiy.

Czego si lkasz — czego? mój miy!

Chod za mn.)) Zdja lamp z otarza:

Weszli w podziemnych lochów zakrty.

O! jak tu gucha cisza przeraa,



21

Tu poamane Turków okrty;

W spróchniaych deskach, w zbroje przybrani,

Le do koa picy hetmani.

A jako kaza obyczaj grecki:

Kady mia w rku wite obrazy

Na nich tajemne modlitw wyrazy —
Usta przymknite, w nich piastr turecki.

XeHi do maej zblia si truny

;

I strasznie draa rka dziewicy,

Gdy podnosia czarne cauny.

Splamione gsto zami gromnicy.

O, nieba! dzieci pod caunami,

Pikne i ywe. — Xeni poblada,

I przed hetmanem zalana zami,

Klasna w donie — do nóg upada.

c(Mój luby)), rzeka, «to dzieci — dzieci

Teraz si w ciemnych grobach ukrywa.

Luby! niech pop nas poczy skrycie,

Pop moim ojcem. — Ja nieszczliwa!

zy moje pyn na wzgard wiatu.

Gdy plot z polnej róy zawoje,

Wnet drce licie padaj z kwiatu.

Wszystko usycha^ wszystko — co moje!

wiat mi szyderczym miechem przygania.

Zlituj si, luby — !» Lecz próne sowa.

Ju wyszed hetman — miech obkania
Pokna w ziemi cisza grobowa.
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PIE III.

POARY.

PIBS ODPYWAJCYCH.

I.

«Ho! daleko Czarne morze,

Gdzie si czajki kpi w pianach;

Palmy zamki na Bosforze,

Jako trzciny na limanach.

Pikny to poar k, oczeretów,

Lecz jake ponie wspaniale

Wielki las masztów, las minaretów!

Szumcie czajki! szumcie fale!

Ho! Kozak panem

Bkitnej fali.

Urra ho ! dalej ! — urra ho ! dalej !
-

Z naszym hetmanem

Urra ho! dalej! —

n.

« Nasza czajka szybka, zwrotna,

Cho nie byszczy w malowidach;

Jak jaskóka, czarna, lotna,

Na sitowia leci skrzydach;

Pidziesit wiose w biegu j nagli;

Dla Turków niesie podarek,

Dwa dzia ze spiu i sto janczarek;

Z szumem wiose — z szumem agli.

Ho ! Kozak panem
i t. d
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III.

((Lecie z nami morskie wrony;

Gdzie poudnia wieci gwiazda:

Lecie z nami — wam na gniazda

Damy turban zakrwawiony.

Za nami wrony! za czajek ladem!

Dla was co poar ocali;

achmany aglów, zaszumcie stadem,

Z szumem wiose — z szumem fali.

Ho! Kozak panem
i t. d.

IV.

((Jak wesoo czajki pyn:
Pikny widok przy pogodzie,

Gdy chorgwie si rozwin,

Gdy obwiej nasze odzie —
Mijamy smtarz, nasze mogiy,

A tam nas aden nie syszy?

Sen ich szanujmy — sen sodki, miy,

agla ciszej! wiosa ciszej!

Ho! Kozak panem
t. d.

V.

((Zmarych upi blask miesica,

I szum brzozy, pie otarzy;

Równie smutna, dzika, drca,
Jak zbkanych pie wiolarzy —

Chaty, mogiy, znikaj nagle.

Zaszumcie! zaszumcie wiosa!

Bodaj nas do nich fala odniosa.

Szumcie czajki — szumcie agle.

Ho! Kozak panem
i t. d.
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VI.

«Pie dzi smutna, czajka pusta,

Lecz powróc pene odzie.

Tym, co zgin, woym w usta

Piastr wybity w Carogrodzie.

Pacierze za nich, a potem wina,

Wina w Weneckim krysztale:

Za pami druhów pije druyna.

Szumcie czajki, szumcie fale.

Ho ! Kozak panem
Bkitnej fali —

Urra ho! dalej! Urra hol dalej!

Z naszym Hetmanem
Urra ho ! dalej ! » —

Tak dzik pieni, przy wiose pracy,

Chaty egnali — a przed chatami

Na brzegu stali tumem rybacy,

Starce siczowi, zalani zami.

Jeszcze niekiedy nuta wdrowna
Od zabkanych powraca czajek —
O! pieni dzika, pieni czarowna,

Zmieszana z dwikiem wiose i grajek

,

Upywaj z echem, jak upyna
Modo — — ! Tak rybak marzy i wzdycha;

Wróci ponury, milcza — sie cicha

W bkitne fale Dniepru tona. —

Niech wolniej pie pynie, na moim torbauie

Strun braknie. — Któ wyda kozackie poogi?
Huk ognia, trzask domów, co lec w otchanie!

Rw struny torbanu i rka dry, z trwogi

piewajc, sam jestem jak Turek wyblady.

Cho widz ogniska ponce po chatach

!

Zatrwaa mi kady li z drzewa opady,

I szelest sumaka, co miga po kwiatach —
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Jak ciche, bkitne przystanie Synopy!

W okoo na palach podnosi si szaniec,

A fala bkitna konaa u stopy

Latarni portowej
,
gdzie w nocy kaganiec

Owieca dalekie bkitu odmty.

Dla kupca, dla majtka, to widok jedyny,

Te mnogie przy groblach upione okrty

,

Gdzie siatkom podobne krzyuj si liny,

I biel si agle — ze strzelnic galery

Wyglda blask spiu, gdzie drzemie grom bitwy;

Na masztach rónego koloru bandery,

Tak lekkie, krajane, jak skrzyda rybitwy.

Gdy niebo i morze nie cz si mgami.
Ciekawe wejrzenie z wie puszcza si szczytu,

I ciga okrty z biaemi aglami.

Co zdaj si pyn do nieba bkitu.

Dzi tumem si grobla napenia portowa,

I fala spieniona od huku zadraa.

Poznali huk Turcy — to mnogie grzmi dziaa:

«Lecz w której to stronie? — Od stron Oczakowa.

To moe zna daj galery Sutana,

Aeby strzedz portów od hord Zaporoa.

Ha! có nam te czajki? Nam trwoga nieznana,

Sam huk je dzia naszych zatopi do morza.))

Tak Turcy mówili. — Lecz kiedy po fali

Noc ciemna pospne rozciga cauny,

Na czarnych niebiosach bysny dwie uny —
To ponie Biaogród — Trebizont si pali.

Noc bya ponura, a una szeroka

Pozaca ksiyce i szczyt minaretów.

Otwarto elazne podwoje meczetów.

Przy lampach lud wzywa modlitw Proroka;

A potem ufajc w przeznacze wyroki.

Skoczywszy modlitwy, lud wróci do domów.
I wszystkich w haremach sen uj gboki:
Obudz si moe wród ognia i gromów. —
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Gdy Ulem meczetu zamyka i3od\voje,

Nie postrzeg zapewne, lampami olniony

e Turek pospny, ubrany we zbroje,

Sta midzy filary jak gdyby upiony,

I ani si ockn — cho sysza ponury

Jk rdzawych zawiasów i ryglów oskoty,

I widzia po cianach, jak uny blask zoty

Owieca yami krwawione marmury.

W haremie nie wida e niebo si pali.

Bo mury wysokie, krzew gsty i drzewa.

Dziewice w zocistej zebray si sali,

Gdzie pon pochodnie, ró tchnienie przewiewa.

Jak szczere tam miechy, jak mie zabawy!

Bo Basza daleko — na czterech fregatach,

Na czarne gdzie morze przedsiwzi wyprawy.

Eunuchy w odlegych usnli komnatach.

Dziewice obsiady sadzawki, gdzie z gazu

Tryskaj fontanny, lamp ogniem iskrzono;

Z westchnieniem widomem przez gazy zason.
Suchaj miosnych gazalów Szirazu.

Ta dzy tajemnej kraszona rumiecem.
Cho przyszo zna swoj — a jednak ciekawa,

Dziecinnie si mieje, gdy w doni jej trawa

Wzami spojona, rozwija si wiecem.

Ta smutna, kwiat róy po listku obrywa —
Li kady opady ma tajne znaczenie.

Ostatni li róy jej przyszo odkrywa:

Zerwaa ostatni i sycha westchnienie —
I dugo dumaa nad kwiatem opadym.

Ze zami na twarzy i z czoem pobladem.

Ta kwiaty obrywa, ta patrzy jak kwitn:

Ta chronic pe doni od wiosny upau.

Podrzuca na doni dwie kule z krysztau,

Lub poszy wachlarzem mg kadzid bkitn.

Zulema szukajc zaciszy i chodu,

Usiada samotna na zotem wezgowiu;
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I okno otwara na kwiaty ogrodu.

Noc bya tak ciemna — bo ksiyc na nowiu

Cieniarai pokrywa fontanny i drzewa;

I tylko przez okna barwione i kraty

Od sali si wiato zociste wylewa,

Na drce pod oknem z kwiatami granaty.

Na niebo zamglone patrzya dziewica,

A myl jej igraa z ciemnoci i mgami.
Czy sen to? — Przy blasku niepewnym ksiyc?.

Widziaa minaret pomidzy drzewami:

Na szczycie z oowiu, jak wiato poranku,

Migny pomienie, niepewne jak zorze!

Ukaza si rycerz na wiey kruganku,

W turbanie na gowie, w tureckim ubiorze.

Spojrzaa dziewica, westchna bolenie,

I oczy odwraca, zapomnie by chciaa,

Bo tego rycerza widziaa gdzie we nie.

Znów patrzy — o nieba! tatarska to strzaa

Puszczona pod chmury ze skrzydem pomiennem,
Wrócia na wie i zgasa na szczycie.

To moe w jej oku zroszonem i sennem

Lni gwiazda przelotna po niebios bkicie?

Lecz skde si nagle szczyt nieba rumieni?

W okoo pomienne rozlay si blaski

,

I sycha z daleka trzask guchy pomieni

,

I sycha jk ludu, gwar dziki i wrzaski,

I straszny szczk broni i grzmienie janczarek.

Na wiey kruganku znów nowe zjawiska.

Od króla polskiego kosztowny podarek,

Zocona chorgiew hetmaska poyska.

Gdy miasto w pomieni okryo si wianku —
Chorgiew dla Turków to caun grobowy;

A przy niej sta Kozak na wiey kruganku.
elazem byszczcy od stóp a do gowy.

W wiatoci czerwonej haremu ogrody,

Odkryy si krte gaików zarysy,
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I ciche kanaów zociy si wody:

Po wodach cie smutne rzucay cyprysy.

Fontanny jak ze snu zbudzone poarem,
Tryskaj pod niebo zotemi supami — —
Wie straszna, wie mierci, przebiega przez harem.

Rzezace wzruszeni rozpacz i zami,

Prowadz dziewice po jasnym ogrodzie,

Nad kana, w okoo drzewami zarosy —
Tam róe haremu usiady na odzie,

A wiosa je szybko od brzegu odniosy.

Czy mame powiada, jak czajka w haremy

Przez kraty skruszone na kana wybiega?

I krzyki on Baszy — i rado Zulemy,

Gdy z wiey rycerza przed sob spostrzega?

Ta posta, wpó aglem na czajce owiana,

Znajoma Zulemie — — Nie zdradz tu w pieniach

Tajemnic ukrytych w niemiaych westchnieniach,

I w oczach Zulemy i w oczach Hetmana — —

wSkorzej eglarze! skorzej ! Czas nagli,

Ksiyc janiejszy i dusza zorza.

Moe nam wicher uciec z pod agli.

Moe nas cisza przyku do morza;

A ciko bdzie po martwej fali.

Tuc si wiosami i bladn z godu!

«Có to za gwiazda we mgle si pali?

Ho! to latarnia z wie Carogrodu.

Dalej za wiatem ! dalej ! i dalej

!

Jak trzej magowie za gwiazd wschodu,

Jak trzej magowie za gwiazdy lotem.

Lemy po zoto , cho nie ze zotem. —

«Ho! ho! ostronie. — Czajka na czatach

Niech daje baczno, z dala i z bliska —
Szczliwi oni w rodzinnych chatach,

Wieczorne teraz pal ogniska.
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Pene ryh sieci i piwa dzbany,

I pies ich nawet w chacie spoczywa;

A tu na morzu Kozak zbkany,
Gdy si przez czajk fala przelewa.

Jak morska wrona, ze srebrnej piany,

Otrzsa skrzyda, na wierzch wypywa;

Byleby w fali znalaz dolara,

Lub piastr turecki. — Ho! baczno wiara!

«Lecz my szczliwsi ni oni w chatach,

Gdy nas obwiej dymem poary —
Mio w tureckich bdzi komnatach,

I pi i zote chowa puhary

;

Lub lee w siatce, gdy koysana

Lekko si waha, buja na maszcie,

I patrze w niebo i drwi z Sutana.

«A teraz bracia dobrze rozwacie,

Oto z daleka wiea drewniana:

Czy j zapali? czy zrówna z piaskiem?

Oto na wiey latarnia miga,

I brylantowym pali si blaskiem.

Niech moja czajka brzegu dociga.

Ja sam pod zrby ogie podo. —
Lecz jeszcze okiem rzuc na morze:

Jak cudny widok! Tu czajek dwiecie,

Które noc kryje i grona strzee.

Z dala rzd wiate, Pera przedmiecie,

Dalej Zofijskie zocone wiee;

Ledwo ich blade wida zarysy

Na ciemnem niebie. — Tam krzew aoby
Tureckich grobów smtne cyprysy. —
I w nocy nawet czerni si groby.

I gwar daleki i morza szumy,

I myl o wschodnich roi straszydach:

Zda si e widz, jak widmo Dumy
Pynie nad miastem na czarnych skrzydach.
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yu znikn Hetman — czas szybko biey;

Cicho i gucho — sycha jk dziki —
To pewno stranik skona? — Na wiey
Bkitne siarki wida j)omyki.

1 nagle wiato na morze pada:

Krwawo si czarna fala rumieni,

I twarz miesica zagasa blada.

Sycha huk ognia i trzask pomieni,

I oywione jak malowidem
Dalekie miasto, z minaretami,

Z cieniów wypywa — a tu chmurami

W dymach poaru zbudzone wrony,

Niekiedy biaem migaj skrzydem.

Sycha pisk ptastwa — ogie szalony

Wzmaga si, ronie. Ogniem owiana,

Straszniejsza nili widmo pomoru,

Nili pochodnia w gmachach szatana,

wieci Kozakom wiea Bosforu.

« A teraz druhy — hej ! do zabawy !
—

Dalej! w przedmiecia, gdziek Grek zdradziecki,

Gdzie kryje zoto kupiec wenecki.

Lecz pamitajcie, gdy wit jaskrawy

Pozoci niebo, wróci do odzi —
I przynie wiele zota z wyprawy:

Bdziemy plastry mierzy na garnce.

Lecz jeli kogo szatan uwodzi.

Jeli si z upu nie wyspowiada?

Niechaj pamita, w mii janczarce

Pi kul si kryje — biada mu, biada !» —

Ju wita — wita. — Ognie poarów
Gasy przed socem — a wschód by krwawy.

Patrzcie! pod miastem chmura kurzawy,

Czy to si zblia rota janczarów?

Migaj zbroje. — Zasi na awy,
I szyj harmat zwróci do waów.
Jeli si zblia? — wnet stera wystrzaów
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Przywita Spachów. — Nie bdzie boju —
Biaa chorgiew bysna w tumie,

Posowie nios, sowa pokoju.

Oto kadzido ietmaskiej dumie!

Sysz ici trby i rozstrojony

Dwik surm tureckich , dziki i huczny

;

A w tumie miga kolor zielony

:

To jaki Emir, Basza buczuczny.

Ko jego szybki jak byskawica.

— «Có tam Emirze od twego pana? —

«

Emir pozdrowi nisko Hetmana,

I rzek: — «Syn soca a brat ksiyca — »>

« Ho ! — przerwa Hetman — wasz Sutan stary

Jak brat ksiyca zblad przed poarem.
Jeli ci z jakim przysya darem,

Chtnie przyjmiemy Sutana dary;

Lecz póki jestem w brzegach Bosforu

,

Póki mam silne prawo zdobyczy,

W darach mie mog prawo wyboru.

((Pierwsza jest cerkiew. Dla cerkwi w Siczy

dam obrazu. — Midzy ikony

Jest w Carogrodzie obraz wicony,
Obraz, co pacze rzewftemi zami;

A gdy go czowiek w morzu zanurzy.

Morze gniewliwie bije falami.

Pieni si, huczy, pryska i burzy,

I poty gniewne podnosi tonie.

A pogan statki w falach pochonie.

Lecz to dla popa — suchaj Emirze!

Niech sobie mnichy walcz cudami;

Póki mam szabl i czajki hye,
I zamek w Siczy, król nad zamkami,

Póki mam tysic ranego chopa.

Co po obrazie? — Obraz dla popa.

((Suchaj Emirze! dla mej druyny
Zota potrzeba cudnego blasku!
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Nie rodz kruszców nasze krainy,

Dniepr si nie toczy po zotym piasku:

Gdymy go cay orali flot,,

Pytajc! Dnieprze, ma twoje oe
Zoto? — On czajki wyniós na morze,

A pod Carogród — rzek: Tam jest zoto.

Tu pi tysicy jest modzi z Siczy,

A wic syn soca, pan twój askawy,

Da pi tysicy piastrów odprawy.

Dla mnie ? — jednego nieci nie doliczy. -

« Emirze! teraz dar dla hetmana.

Nie piastr turecki, nie malowido —
Widziaem pyszny paac Sutana,

Gdzie si on kryje blady ze strachu.

Kacie rozrzuci paacu skrzydo,

A kady kozak gruz wemie z gmachu,

Z kamieniem w pola Siczy powróci.

Jak skarb przechowa na dnie skarbnicy.

Potem ten kamie na grób mi rzuci:

Wstanie mogia — pod t mogi
Gucho picemu bdzie si nio,
e w czajce gro waszej stolicy.)) —

PIE IV.

CZAJKI.

Kozacy wygnani nad Donu brzegami,

Gdy Dniepr opuszczali, pie smutna i szczytna,

Z rozpaczy wyrazem, zmieszana ze zami.

Na gow Carycy przeklestwa miotaa.

O falo bkitna! O falo bkitna!

Ty czajki nosia — ty zy te widziaa —

!
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((Zda si e soce pikniejsze wita,

Gdy do powrotu czajka zwrócona;

Mia tej fali barwa zielona,

Czajkami w srebrn pian rozbita.

Jak si te nurki spokojnie pawi,
Pod soca blaskiem skrzydy trzepoc —
Lecz kto wie druchy, moe przed noc
Srebrne si morza fale zakrwawi? —

»

((Hal zgadem bracia — tam na oboku
Turecki agiel z wiatrem ucieka.

Zaczte owy! mie go na oku,

Lecz si nie zblia — zawsze zdaleka.

Niech adne wioso czajki nie nagli!

W dzie si nie zblia, nie stawi czoa:

Galery maj oczy sokoa,

Zaraz dostrzeg — — Zwin pó agli.«

«A przed obrazem Bogarodzicy,

Co burzy morze i czajek strzee;

Zapali wiec — a przy tej wiecy,

Niech pop odmawia gono pacierze.

Gdy wydam rozkaz — za mym rozkazem;

Wzi poród siebie czajk z obrazem!

Lecz niech si teraz pop nie przysuy,

Niechaj obrazem morza nie burzy,

Niechaj si modli — innej usugi

Teraz nie dam — — Jake dzie dugi !»

((Ho! ho! szalony ten Sutan stary,

Budowa takie wielkie galary;

Co trzykro tyle nabior wody,

Ni nasza czajka; za to z czajkami

Tureckim statkom nie i w zawody:

Gdy penym aglem pyn za nami.

My na mielizny — czsto w pogoni

Okrt ich prynie o piasków awy,
I tak jak szklanny puhar zadzwoni.))

Sowacki. I. s
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((Widzicie druchy jak zachód krwawy?

To wiatr nam wróy — korzysta trzeba.

Wiec nieco biaych agli rozwin,
I robi wiosem — ku socu pyn.
Postawi czajki w pomieniach nieba,

Tak aby soce byo za nami

Ze zwinitemi teraz aglami

Uton w blasku — pod t opiek

Nas nie wyledzi ów upiór smoczy,

Co ma z krysztau stokrotne oczy,

Temi oczyma siga daleko.)) —

((Dziki ci Boe! oto do koca
Dzie nachylony, blado si pali,

Oto nad fal, wida pó soca,
A pó do ciemnej kryje si fali,

I na wiat rzuca odbysk ponury —
Ju si nad soce fala podniosa,

Po niebie krwawe snuj si chmury.

Teraz do agli! teraz do wiosa!)) —

Okrzyk stokrotny

Bije o chmury;

I agiel lotny,

Jak skrzydo ptaka,

Biaemi pióry.

Czajk Kozaka

Niesie — — Ta drca,
Wygina szyj.

Kpie si w wodzie,

Fale roztrca —
I Kozak yje,

I czajka ywa.
Ju lec — — Blady, na wschodzie,

Z za chmury ksiyc wypywa.

«Ho! dobra wróba, galera Baszy —
Lubi mie spraw z Baszy galer!
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Znam t bander — a nad bander,

Buczuk, co poche jaskóki straszy.

Widz przy ogniaci tureckie twarze,

Zdaj si blade — — Czeka w pobliu,

A nam galera boki ukae,

A na nas spojrzy okiem ze spiu !»

Galera okropn cichoci owiana,

Jak widmo pospne, jak paac zaklty,

Cho wioso nie szumi, cho agiel zwinity:

Bez ludzkiej pomocy, czarami szatana,

Odwraca pier zotem ozdobn straszydem,

I boki jej ksiyc bladawy owieca.

Trzydzieci paszcz wida przy blasku ksiyca,

Skd wkrótce ognistem wyleci zgon skrzydem.

((Druchy! do wiose! ju daj znaki

Aeby iskr podrani dziaa;

Lecz my pierzchniemy stadem jak szpaki,

Próno nas bdzie kula szukaa.

Dalej! do wiose! » I mnogie wiosa

Wnet zaszumiay;

Czajk zbkan,
Fala rozniosa,

I agiel biay

Z biaaw pian
Zmieszany, znikn na morzu — —

I rzekby e fala te czajki poara?
e Kozak grób znalaz w bkitnych fal ou?
I cicho pospna i cicho umara.

Okrya na chwil bkity odmtu.
Lecz iskr galery zbudzone ju dziao

Wzruszyo sen guchy — bysk wida z okrtu,

1 dzia trzydzieci zagrzmiao.

Dym czarny chmur na morzu drzymie,

I okrt zabrzmia szataskim miechem:

3*
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Lecz nim miech skona z trzykrotnem echem,

Czajki stadami bysny w dymie.

Pobledli Turcy — oto Kozaki

Na pier okrtu rzucaj, haki,

Dr si na pokad. — Nad pogan karki

Wida wzniesiony miecz Atamana,

I nad turbany pióro Hetmana,

I atamaskiej odgos janczarki.

Wród damasceskich krzywych paaszy,

Miecie si mija okropnym bojem

;

Gdzie walczy Basza — syn mody Baszy,

Na pó makowym spity napojem.

((Ojcze!)) do Baszy rzk Selim mody,
((Giniemy — pozbd niewczesnej dumy.

ód okrtow spuci do wody;

Gdy ja sam wrogów zatrzymam tumy,

Uciekaj ojcze!" — Na rodek skoczy,

I poród tumu, swój turban biay.

Byskiem krzywego miecza otoczy. —
Jk na pokadzie — janczarki grzmiay.

Poród paaszy w bysku i dymie.

Hetman modego spotka Selima;

I dwa si miecze stary olbrzymie.

mija miecz wroga na mieczu trzyma,

A drug doni z janczarki bysn.
Strzeli pod maszty — i pomie nagle,

Szybkim poskokiem wpyn na agle,

A na banderze zotej zawisn:
I maszt sosnowy zaj si z trzaskiem —

•

((Byaby walka w cieniach schowana.

Trzeba j takim owieci blaskiem —
Oto pochodnia byszczy Hetmana.»

Z trzaskiem poaru, znów szczk ora
Sycha — i dwiki hartownej zbroi;

Miecz straszny mii, jak do wa,
Krwi wroga szuka i krwi si poi.
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Koszula mii utkana w druty,

Hartowna wprawdzie na prób kuli;

Lecz miecz Selima w Damaszku kuty,

Przedar druciane wzy koszuli;

KreW' popyna a na kobierce

Co okryway Baszy okrty.

mija si zemci — ugodzi w serce:

Schyli si Selim jak kw^iat podcity,

Upad na pokad ze chrzstem stali.

Padajc, okiem rzuci po fali:

Przez fale pynie ód okrtowa —
Tam jego ojciec — — Solima gowa
Spada na piersi.

Czajka wesoa,

Znów lisk piersi roztrca piany,

I na bkitne wpywa limany;

Nad limanami z oowdu czoa,

Wie Oczakowa wida wysoko;

A wie turecka zaoga strzee.

Dostrzego czajek pogaskie oko,

I wiankiem ognia bysny wiee,

Dym wida srebrny, huk sycha guchy:

liccz czajki ciche — ciche jak duchy.

Gdy wiatrem wzdta agli pier biaa —
Pyn wstecz Dniepru , dalej ! — a dalej

!

Znów z wie tureckich zagrzmiay dziaa.

Lecz huk bezsilny skona na fali.

Jak cudnie byszcz czajek szeregi!

Soce pozaca barwy orszaku —
Jak cudnie byszcz Dnieprowe brzegi,

Kwiat oczeretów szkaratem wieci.

Niekiedy w ciszy Tatar Dudziaku,

Mignie na koniu, jak w'iatr przeleci;

Lub w oczeretu kwiatach ukryty,

Patrzy na czajki, na fal bkity.
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PIESIE POWROTU.

« Czajki! czajki! Sicz przed nami!

Oto brzegi Zaporoa!

A daleko, za czajkami,

Ju poarów ganie zorza;

I wród morza,

Midzy mgami,
Ponie wielka masztów sosna —
Sia aglów spada.

«Gdy nam bynie nowa wiosna,

Znowu zadry dzicz wyblada,

Znowu zagrzmi piew janczarek.

Lecz w tym roku do zachodu,

My do miodu!

Z brzkiem czarek

Pijmy w naszej Ukrainie,

Miód nasz przepalony.

"Gdziemy byli, kto popynie,

Za trupami? — chyba wrony,

Wrony czajek przyjacióki,

Co mier kracz, Asawule,

Kiedy kule.

Jak jaskóki,

Nad czajkami, po przestworzu,

Lec chmur czarn.

«My Kozacy siejem w morzu.

Gdy si z wiosn plony zgarn,

Penym workiem plastry wiec
Pode, jako li zókniay!

Jak wleciay,

Tak wylec.

Przez pó roku pan dostatni.

Kozak Wojewod. —
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«A gdy wyjdzie piastr ostatni,

Znów z Kijowa Dniepru wod
Do chat naszych — Kozak piewa —
A gdy ndze zakopoc:

W odziach noc,
Lni uczywa;

I do ciemnej Dniepru wody,

Cicho sieci ton.

((Mio bdzi, gdzie ogrody

Wschodnich Baszów, kdy pon
Zota blaskiem jabka due:

Lecz si miej schyli z konia,

I wród bonia.

Poln ró
Zerwa, zanie z rann ros.

Lubej w upominku.

((Pierwej fale wyspy znios,

Nili Kozak dla spoczynku

Tknie si puga Gdy raz zotem
Da zakupi rce panu:

Wród limanu.

Zlany potem.

Zlany zami, bdzie w stoec

Skada kryszta soli.

((O! nie pójdzie Zaporoec,

Zaprzedany do niewoli,

Bdzi — — !»

O cicho! cicho druyno!

Czy tam widzicie agle za nami?

agle si galer biel za trzcin,

Za kozackiemi pyn czajkami.

W Czertomeliku pymy ostrowy.

Tam bd czajek bespieczne floty:

Próno nam buczuk zagraa zoty,
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I pier galery i agiel powy.
Oto na brzegu nasze rodziny —
Czajka ma czucie, wierno brytana

I tak jak brytan o stopy pana,

Tak si o wodne otara trzciny.

PIE V.

BASZA.

Wróci syn stepów wypraw dumny.

Jake mu pikne zdaj si chaty!

Róa je j)olna ubiera w kwiaty;

Malw rónofarbnych drce kolumny,

A po nad strzechy rosn i kwitn.

Owdzie spruchniae skrzypic urawie,

Sigaj w studni wod bkitn:
Tam Zaporoec napawa konia,

piewajc dzik pie o wyprawie,

I gwarzc z echem wraca przez bonia,

Kiedy wieczorna zabynie gwiadza —
Na piew szczekaniem pies si odwoa.

Chaty wiszce w parowach sioa,

Jako jaskócze czerniej gniazda —

Ale dla Turków jake zdradzieckie

Czertomeliku wysep zakrty!

Gdy w nie galery weszy tureckie,

Utkwi na miejscu agiel rozpity.

I tak za czajk pynce wrogi.

Co wprzód grozili, blade od strachu,

Nie mogli znale powrotu drogi,

Jakby w Egipskim zbkani gmachu.

Kozak spokojne porzuci chaty,

I bieg na brzegi — tani jjop z gromnic,
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Przywdziewa lnice zotem ornaty,

Trzykro owieca Dniepr kadzielnic,

A gdy odmówi z ksigi pacierze,

Rzek do Hetmana. — «Mój wierny synu,

Czy wierzysz w cuda?)) — Hetman rzek «Wierz)

Lecz umiech jakby na wzgard gminu,

Owieci blade lice Hetmana.

A pop rzek dalej — «Wic w imi Pana,

Jeli ochrzczonj', we obraz wity
Gdzie malowana Bogarodzica,

Zanurz do fali — niechaj okrty

Zaton — zgasn jak ta gromnica.»

Ezek — i gromnic rzuci do wody.

Tum cay milcza, a Hetman mody
Jakby ze wzgard sucha rozkazu;

I malowidem cudownem bysn.
Lecz nim tkn fali ram obrazu,

Obraz si w drobne sztuki rozprysn.

A pop zblad drcy — zblada druyna —
Hetman zawoa: « Czemu bledniecie?

Jeli pk obraz? nie moja wina,

Spruchnia, w tureckim wiszc meczecie!

Ale ten okrt zastrzg do muu.
Turków wytrac przed wschodem soca;
Jednego tylko zostawi goca.
By o tem zaniós wie do Stambuu. —
Có ten szmer znaczy? czy szabla mii
Tak si na karkach tureckich stara.

e ju kozackiej nie tknie si szyi?!

Do chat Kozaki! niech myl Turki

e ju dru}Tia nasza wymara :

A gdy noc gucha padnie na wzgórki,

I na parowy — by w pogotow^iu

Na odgos trbki. — Do chat Kozaki — !>>

Ju przy zachodzie dnieprowe ptaki,

Czaple si kady do snu w sitowiu.

Galera piersi nie miaa wody.
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A spód jej ledwo w trzcinach widomy:

I nad zielone wysep ogrody,

Wyrasta wielki maszt nieruchomy.

Soce zociste, nie mione mgami,
Tonie w oczeret — blaski niknce

Spay na aglach, a nad aglami

Zwieszay licie brzozy paczce;

A jeszcze wyej, na aglów szczycie

Bandera Baszy poyska zotem,

I jeszcze wyej, w nieba bkicie,

Jaskóki szybkim kryy lotem.

Tak cichy widok. — Niech Turki marz
Ze s panami stu wysp na Niu;
Niech pi gboko — bo ju na krzyu

Usiad jak do snu sokó stepowy.

Smutny wszed miesic z ponc twarz

I na zamglone patrza ostrowy.

Cicho pospna i noc gboka.
Na stray Turek zbrojny poyska,

I z chat kozackich nie spuszcza oka:

Ale po chatach gasy ogniska.

Turek odmawia mody Proroka,

I tak si rajsk otoczy chwa;
e ani dostrzeg, jak poród cienia

Mierzonym razem wiato yskao,

Jakby budzone ognie z krzemienia.

Podobnie kiedy Turków ogrody,

Bogatym w kwiaty bysn granatem:

Tak zdaa trzciny nad Dniepru wody.

Nagle rozkwity ognistym kwiatem.

I blask pozaca ciche brzóz czoa,

Czterech pomieni bysny koa,

A gdy znalazy upywu oe.
Pobiegy szybko, w jedno si zlay,

I wnet ogromne poaru morze.

Pod okrt wzniose toczyo way.
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Na krzyk stranika, ze snu zbudzeni

Zbiegli si Turcy. Rospacz straszliwa!

Rospacz bezsilna! — morze pomieni

Suche okrtu deski podmywa.

Zawyli strasznie i odurzeni

Umilkli — cisza spada straszliwa.

Potem w tej ciszy, galerom znana,

Dziko zabrzmiaa trbka Hetmana.

Na odgos trbki, jak z ogniów pieka

Wstali Kozacy na czarnych skaach,

Rzekby e zemst dzicz ta zacieka,

Gasi pragnienie w ognistych waach.

Na nagich gazach, obwiani w dymie,

Jako posgi stali olbrzymie:

Rzekby — e dusza ich marmurowa
Nie syszy jku — gosu rospaczy.

1 sycha grzmice Hetmana sowa:

))Druchy! nim pomie Turków obsaczy,

Kto do okrtu dopynie z wod,
Jeli jest Basza? Baszy wyszuka,

Basz wykradnie — takiego kruka

Bogat plastrów uczcz nagrod.» —
Kozacy milcz Za skarby wiata

Któ pójdzie w pieko? — Patrzcie! sam mija
Jak istna mija ogie przelata,

I pad do fali, wród fal si wzbija,

I znów zaton — Tam iskry pady.

Ho! ho! z tej wanny nie wyjdzie cay —
A teraz sycha Turków wystrzay.

Widz go znowu — gdzie tum wyblady,

Wpad — oto Turek w rkach Hetmana.

Ju maszt si pali, ju agiel spon!
Hetman do fali z Turkiem zaton,

A pomieniami fala zawiana — —
Mio to pyn w takie ukropy!

Patrzcie tam! patrzcie! Hetman na skale,
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Na znak tureckie rozwija szale:W mu si Turek, wije z pod stopy.

Nad rankiem kdy oczeret pon,
Bkitne tylko kryy dymy,

Galer Baszy poar pochon,
Na skaach czarne zniky olbrzymy.

Tak na skinienie Hetmana rki,

Wznosz si ognie — gasn poary —
Po wyspach sycha wesoe gwary,

I dzikie piewy, torbanów dwiki.

Czemu tak gone wesele w Siczy?

Czemu si toczy lud do tej lipy

Z tak gonym miechem? Czy dzia zdobyczy?

Czyli po zmarych wyprawia stypy?

Czy mu chorgiew przysa Król Polski?

O! nie std rado — Poród druyny

Wznosi si wielka klatka ze trzciny,

A w klatce siedzi Basza Natolski.

Przed kilku dniami , stu miast by panem

,

Zamyka tysic dziewic w haremie.

By ojcem syna: a dzi bez ziemi —
Syn jego poleg walczc z Hetmanem.

Z Hetmanem dzikie ywioy w zmowie

Zniszczyy miasta — a zgraja dzika

Jak na tygrysa patrzy w sitowie,

Piwa mu na czoo, palcem wytyka.

Co musia cierpie? nikt nie wypowie —
Ale cierpienia w sercu zamyka;

Gdy go ranio goryczy sowo.

Na wzgard chowa twarz marmurow.

Lecz chocia duma wiele wytrzyma,

Gdy z urganiem wystpi hardo

Kozak, ubrany w zbroje Selima,

Basza na niego spojrza z pogard-

Lecz gdy stany w oczach przytomne

Syna pamitki: piersi nabrzmiay.



45

w oczach si dugo dwie zy zbieray,

I spady na twarz dwie zy ogromne.

Ju ciemnem skrzydem noc si nasuwa,

I gmin si rozszed, po chatach gwarzy.

Tam zbrojny Kozak stojc na stray.

Liczy godziny, nad winiem czuwa.

I okolica mgami zawiana.

A teraz, sycha liaso stranika:

— «Kto idzie? — Hetman!)) — «Witam Hetmana !•»

mija milczcy klatk odmyka.

Potem odwraca twarz zamylon:
— ((Precz std Kozaku! mija na stray.o —
Wszed zgity — odkry lamp tajon,

Potem j wiatem podniós do twarzy:

— ((y bdziesz Baszo! wzgard przeye.
Znasz mnie?)) — ((O znam ci! znam ci szatanie!

Syna zabójco!" — ((Krew za krew stanie —
Baszo, mojego Ojca zabie.

Blask ci buczuków zalepi wabny I

Ty go oczerni — ty od Sutana

Przyniose Baszy stryczek jedwabny,

I sam na Basz! i sam na pana! —
Ja, sabe majc do zemsty rami.

Ja sam, syn Baszy, z miasta wygnanj'.

Gdym okiem egna rodzinne ciany,

Widziaem gow Ojca na bramie!

1 dotd jeszcze, dotd w noc ciemn,

T blad gow widz przedemn.

Jak mnie krwawemi ciga oczyma.

Lecz teraz. mii cienie nie strasz;

Sen mój kupiem mierci Selima.

Jeszcze krwi twojej trzeba mi Baszo;

Krew swoj oddasz za zy Zulemie,

zy, które laa w twoim haremie;

Lecz w równej w^alce, oddasz j zbrojny.

Teraz id za mn — nie bój si zdrady." —
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Szli oba we mgach. Basza spokojny,

Oczy obraca na lisiyc blady.

Szli krt ciek, gdzie wród wybrzey
Wznosi si zamek nad Dniepru way.

Koo ogromnej rodkowej wiey,

Wie mniej szych lekkie wybiegy strzay:

W wieach si smutny puszczyk odzywa —
pi blask ksiyca i mga przepywa.

Weszli do zamku, weszli do sali,

Po cianach byszcz zbroje — a z góry

Blask od kagaca pada ponury,

I sycha zdaa szum Dniepru fali.

W dalszych komnatach — o dziw nad dziwy!

Jakie tam cuda w zamku dnieprowym?

Na cian wysokich tle lazurowem

Pon lamp gwiazdy; kobierców niwy

Kwiatem zabysy, a kwiat tak wiey,
Jak gdyby z rann ros zerwany.

Gdzie niegdzie kryszta zastpi ciany;

W zwierciadach oko biey i biey.

Now odkrywa sal, za sal!

W kadej te same lampy si pal
Czy to s czary? tak dugim gankiem

Mógby wdrowiec zaj a do Boga!

Z marmuru sali cita podoga,

A delfin zoty obrzuca wiankiem

Kryszta, co daje mie ochody;

A wiata pon pod szkami wody.

Patrzc na ognie, kryszta i kwiaty,

Oko zalnione w cigym zachwycie.

Przez okna sali biey z komnaty.

Biey odpocz w nieba bkicie;

I wpada nagle jak w otcha ciemn.

Przez któr srebrny ksiyc przepywa.

Hetman spryn ruszy tajemn —
Zota si nagle ciana odkrywa;
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I nowa sala — Sali poowa
Alabastrowem wiatem zamiona,

W poowie ze mgy spada zasona,

A za mg srebrna znów jasno dniowa.

Gdy na zocistym siedli dywanie,

Na znak Hetmana, zdaa za mgami
Zabrzmiay arfy — sycha piewanie,

Stumione zrazu echem i zami
Cichej fontanny — — Potem ze piewem,
Dwanacie dziewic, kwiaty kobierca

Depce — i pynie z zason powiewem.

Basza do praw podniós do serca,

Potem zblad cay, oczy odwróci,

I twarz rkami zakry obiema,

I rzek: — «Mój sztylet tak mi porzuci,

Sztylet niewierny — jak ta Zulema.)) —
— « Baszo!)) rzek Hetman «ona szczliwa

Z waszych paaców bierze podarki;

Dla niej po morzu czajka ma pywa,
Byszcz paasze i grzmi janczarki!

Dla niej to mija przez dugie lata

Zdradza i zaprza swego proroka.

I twarz zmienion nosi dla wiata,

Cho w sercu bya rana gboka! —
Hetman — i razem wróg mej druyny,

Czsto przebrany z braci Tatary,

Na wasne sioa niosem poary:

Czsto przez dugie, dugie godziny.

Pamitam, nawet przed dniem wyprawy,

Jak w ukryty pomidzy trawy,

Patrzc na soce, le dzie cay

By cho dzie jeden ukra obudzie.

By \vist kozackiej usysze strzay;

Sokó mnie pozna prdzej ni ludzie.

Tak twarz wprawiem, aby udan
Nosia barw. W takiej niewoli.

Jak li dwubarwny srebrnej topoli,

Cierpiaem mk — niewypakan.
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Gdym wasne sioa pali i burzy,

Gdym na przeklestwa gminu zasuy,
Bogosawili — ! Ale ju blada,

Ju gwiazda mii m.roczy si, spada;

Gdy w mojej doni pk obraz wity!
Odkryj, zdrad, spadnie ta gowa —
Przekln!)) — Gos grzmicy przerwa mu sowa:

(tWic bd przeklty! wic bd przeklty!)) —
I przed Hetmanem stan w komnatach,

Ze srebrnym krzyem, pop w czarnych szatach.

PIESN VI.

WALKA

Szczliwe czasy dawnych rycerzy!

Szczliwe czasy! gdy cud po cudzie

Barwi powdeci. Dzi kto uwierzy?

Jacy to byli stalowi ludzie.

Jakie to byy zamki zaklte,

W czarnych cyprysach dusze zamknite!

Takie powieci pi nie wierzone,

Takie powieci kryj klasztory,

Gdzie mnich przez szyby patrzc barwione.

wiatu nadawa tych szyb kolory.

Dzi kto uwierzy? e na skinienie

Rki Hetmana, we mgnieniu oka,

Zagasy wiata — arf kona brzmienie,

Z ciemnoci spada cicho gboka.

Popa okropna przeja trwoga —
A Hetman mówi z twarz weso:
(.Biada, kto tutaj w imieniu Boga,

Wstpi w czarami skrelone koo.
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Lecz gdy tu przyszed, b-d pozdrowiony —
Zostaniesz moim gociem na wieki.

Soca nie ujrz, twoje powieki,

Rdz, si okryje ten krzy srebrzony;

Nikt nie usyszy jku — prócz Boga!»

Skin — zapada nagle podoga —
Pop przeniesiony w lochy podziemne,

Znikn, — i sycha byo westchnienie.

Znów skin Hetman, a na skinienie

Dzie wiate wpyn w komnaty ciemne.

Gdy si rozjani, dwoje rycerzy

Znów przez te same wyszo podwoje,

I do naronej wstpio wiey,

By si do walki stroi we zbroje.

Basza wzi turban stal podszjrty,

Piersi drucian kryje koszul,

I miecz Damaszku, z dwóch mieczów zbity,

1 ciki czekan z kolczat kul.

Tak uzbrojony lekki i rzeki,

Za pasem sztylet zawiesi Feski;

Wzi tarcz z sitowia, jakiej do wojny

Uywa w stepach Tatar budziacki,

I ju by gotów. — Hetman kozacki,

Bespieczniej wprawdzie, lecz ciko zbrojny,

Zaku pier mn w pancerz ze stali.

Niós hem z przybic cile zakryt,

A z piór i wosów na hemie kit.

Ronie we dwoje, do sklepie sali;

Kopij wstrzsa do rzutu celn:

Przy boku byszczy miecz obosieczny.

Tak z Basz sercem i zbroj sprzeczny

Wychodzi stacza walk mierteln. —

Ju si na biay dzie zabierao.

Gdy wyszli z zamku. Jakby zbudzone

Chmury, nadrannym wiatrem krcone.

Ju si z mg dolin mieszay bia.

Sowacki. I. 4
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I sycha oddech poranku wiey,
Co lekko wzrusza nadwodne trzciny;

wiegoc wróble na zamku wiey,

Na pó upione midzy kaliny.

I ksiyc blady i gwiazdy blady;

Szarzej wiatem nieba bkity,
A kawki krc, stadem obsiady,

I oowiane wie czerni szczyty.

Wsiedli do czajki obaj rycerze,

Pynli z wod. Hetman ponury.

Patrza na wichrem krcone chmury,

Na mgy tumany , na zamku wiee

:

A jego serce cho stal zbrojne,

Tak mocno bije, tak niespokojne,

Jakby w przeczuciach - zadra — i nagle

Chwyci za wioso, rozpuci agle,

I pdzi czajk — ta w szybkim biegu

W chwil na drugim stana brzegu.

Tam z serca trwog odpdzi ponn:
«Jak los osdzi, rzek, niech si stanie. —
Baszo! czy walczysz pieszo, czy konno?))

— «Gdy Arabczyka dasz mi Hetmanie,

Ujrzysz jak lekko na siodo wskocz,
Jak z konia bij i koniem tocz.))

Hetmana trbki sycha odgosy:

Wnet, nauczone na trbk pana.

Dwa szybkie konie lec przez wrzosy:

— ((Biay twój, Baszo! Czarny hetmana." -

Oba rycerze siedli na konie,

Oba pdzili szybko przez bonie,

Póki kaganiec z wie Oczakowa

Nie bysn gwiazd ze mgy wywity.

Za wodz mii stan ko wryty,

A Hetman rzecze: ((Na próne sowa
Nie tramy czasu, pole si Bogu.

Tam twój Oczaków, kdy si pal
Mnogie kagace w masztowym lesie,



51

Tam twoje wiee — do wie tych progn,

Gdy mi zwyciysz , ko ci zaniesie —
Gdy padniesz, trup twój popynie z fal.-

Rzek — cilej zamkn w przybic czoo

-

I czarnej tarczy okry si skrzydem.

Basza jak jastrzb kry w okoo,

Na róne strony zwija wdzidem,
I rzuca czekan i koniem toczy.

Tarcza Hetmana wydaa dwiki.
Trzykro od tarczy czekan odskoczy

I na rzemieniu wróci do rki

;

Trzykro odskoczy — za czwart ra
Zgruchota twarde hemu elazo;

Lecz ugrz w hemie — mija za chwyta:

Nie popia Basza odci rzemienia.

Tak zwizanego, gdy zby strzemienia.

Hetman pod koskie cign kopyta.

Skrwawiony ostem i oczeretem,

Czoga si Basza jako gadzina.

mija miecz wznosi — Basza sztyletem

I lew rk rzemie przecina,

Wstajc pod koniem, ów sztylet srogi

A po rkoje wrazi pod strzemi.

Rumak Hetmana run o ziemi;

Lecz Hetman szybko powsta na nogi.

Odrzuci dzid, miecza dobj^wa,

I znów grzmi walka — walka straszliwa!

Daleko sycha szczki paaszy,

I tarcza daje odgos jak dzwony.

Ju krew turecka, krew wiea Baszy,

Lni po burzanach jak kwiat czerwony.

Ten widok siy hetmana dwoi.

Wic w obie donie miecz chwyta silny,

Podniós i spuci — lecz raz by mylny:

Sam pad, zwalony ciarem zbroi.

Nim powsta z ziemi, ju wróg straszliwy

4*
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Toczy mu piersi, wzniós sztylet mciwy,
I nad bezbronnym mszczc si rycerzem

,

Gdy mu si sztylet po zbroi zwin,
Podniós pancerza i pod pancerzem

Wbi po rkoje, a krwi zapyn.
Basza siad na ko, spi go ostrog,

Lecia jak z wiatrem chmura stepowa;

Lecz nie do Turków? do Oczakowa? —
Na pónoc wsteczn polecia drog!

Ju znikn. Blado wschód si czerwieni,

Ju si oddala tentent po wrzosie;

Tu koralow barw jesieni

Byszcz burzany w srebrzystej rosie,

I szpaków stada po nieba sklepach

We mgle si kpi — i lgn na ozy.

Gdzie dwie samotne pakay brzozy,

Hetman kozacki kona na stepach. —
Ciszej! — tam jaki piew obkany,

Z echem przez suche pynie burzany;

Pie taka smutna, dzika i rzewna,

Oblana zotem soca promieni,

Zblia si posta, jak cie niepewna,

Dziewica mogi — to moda Xeni!

Pie jej jak lutni niesfornej gosy,

Nagle skonaa, krzykiem ucity,

Bo koo Xeni skrwawione wrzosy;

A cho przybica mii zamknita.

Ju go poznaa — tak dziewic oczy

Wprawne w mioci, cho obkane.

Ale napróno wyledz ran.

Chce krew zatrzyma rbkiem warkoczy.

Gdy mu przybic wzniosa na czole,

mij do ycia wróciy bole.

Spojrza i pozna — lecz nie rzek s^owa,

Ani si zdradzi nagem poznaniem.

I bya cisza — cisza stepowa.

Przerwana czasem zami i kaniem



53

Smutnej dziewicy. Xeni oczyma

ciga wejrzenie zgase Hetmana;

A mija oczy wlepione trzyma

W stron, gdzie mglist chmur owiana,

Wznosi si zamków Siczowych wiea.

Nagle blask ognia stamtd uderza,

Potem si rozla po Dniepru fali —
Midzy wieami pomie si wije.

— « Zdrajca!)) rzek Hetman «Xeni! klnij mij!
Oto mój zamek, zamek si pali!

W zamku twój ojciec! — A Basza mciwy
I nad nim jeszcze zemsty dokonaj.

Przeklestwo jemu!» — Westchn — i skona.

Zaledwo skona — przez kwiatów niwy.

Rzucajc za si wzrok niespokojny,

Na koniu Turek przelecia zbrojny,

I znikn we mgle. — miech dziki Xeni

Smutnie po rosach zabrzmia. — «Mam syna!

Ojciec mój skona poród pomieni.

Syn mój jak wiea ronie kalina;

A Hetman? — Syn mia ojca Hetmanem,

I y nie bdzie pod innym panem.

Lecz wam Kozacy; wam nie poka
Syna mojego — w grób go zakopi;

Ale krew jego przynios w czarze,

I krwi mogi ojca pokropi. » —

Jakie tam byo po chatach kanie.

Gdy wie okropna biega przez sioa!

Zgase! woali, zgase Hetmanie!

Któ jak ty w czajce lotem sokoa,

Z nami na czarne popynie morze?

Kiedy takiego ujrzymy pana?

Kiedy drugiemu sa bdziem oe,
Gruzami z wielkich gmachów Sutana? —

Wiej tumami kozackie kity.

Hetmaska trumna ju nad mogi;
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A w trumnie Hetman ley odkryty.

Co mu si w nie strasznego nio,
Bo wyraz wzgardy w twarzy wyryty.

Z aglów tureckich miertelna chusta

Spowia ciao. Zotym obraskiem

Pop go opatrzy, posypa piaskiem,

Kawaek chleba woy mu w usta,

Zgraj tym samym obdzieli chlebem:

A gdy wymówi ostatnie sowo,
Paczki zaczy pie pogrzebow.

Lecz jedna z paczek sza za pogrzebem,

miechem zbkaa pieni odgosy;

A cho wesela tai nie umie,

Na przekor miechom, jak srebrne rosy,

zy jej do wielkiej pyn zawicy.

A gdy zy cudze zbieraa w tumie,

Gdy w czar pado wiato gromnicy,

Koem si wszystKie cnmurzyy twarze,

Widzieli wszyscy, krew bya w czarze!

I krew do grobu wylaa cieni.

Pada — skonaa — — Konaj , o pieni!



OBJANIENIE.

Komans tu umieszczony jest prawie zupenie utworem wy-

obrani. Na Ukrainie lud dotd pokazuje wa ogromny, ^Yaem
mii nazwany. Niektórzy sdz e mija by jednym z pierw-

szych i najdawniejszych wodzów Zaporoa; inne podanie niesie,

e szatan pod postaci mii niós wielki kamie, chcc nim

koció przywali, a przeraony zapianiem kura, gaz na stepie

upuci. Idc za pierwsz z tych powieci, utworzyem osob

bajeczn , bdc bohaterem mojego romansu, i z ni powiza-

em róne przez historj wspominane wypadki. I tak: prawdziw

jest rzecz, e Kozacy z czajkami wybiegali na Czarne morze,

spalili wiele miast Natolji i Cylicji, a zapdziwszy si a pod

Carogród, ogie w przedmiecie Pera zanieh". Sutan przera-

ony, widzc ponce wiee Bosforu, zotem okupi si musia.

W papierach znalezionych w kuli na kociele w. Jana w War-

szawie, a które Niemcewicz w pamitnikach o dawnej Polsce

umieci, znajduje si wzmianka o Kozakach. Stamtd powzi-

em wiadomo: i który z Baszów w niewol przez Kozaków

ujty, na pomiewisko w klatce jak drugi Bajazet by uwiziony.

Opisy miejsc po czci z Grdckiego, po czci z Baumplana

wyjte. Za czasów tego ostatniego widziano na najwyszej

z wysp Czertomeliku ruiny zamku, tak postawione, aby je woda,

wiosn inne wyspy zatapiajca, dosign nie moga. W tyme
autorze wyczytaem, jak galery tureckie zapdziwszy si za

czajkami, zginy w labiryncie wysp Czertomelickich obkane.
Tene pisarz opisuje sposób, jakim Kozacy i Tatarowie na su-

maki polowali, a obraz tej obawy staraem si wiernie w pieni
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pierwszej romansu wystawi, równie jak sposób zdobywania

czajkami okrtów tureckich w czwartej pieni opisany. Nie-

kiedy idc za duchem poezji ludu ukraiskiego, chcc obraz

ywiej wystawi, porzucam sposób opisowy, i opowiadanie

wkadam w usta sternika kozackiego; nie sdz za, aby taka

wolno wyobrani czytelnika obraa miaa.

Wiersz dziesicio-zgoskowy w niniejszej powieci uyty,

a moe nadto wyran miar, nieprzyjemnie mordujcy ucho

czytelnika, w mojem jednak przekonaniu najwaciwiej do ta-

kiego rodzaju utworu zastosowa si daje. Z ycia takowego-

wiersza wynika potrzeba, nie inne jak dwunasto- lub omio-

zgoskowe czy z nim rytmy; tak, aeby redniówka zawsze

w poowie wiersza przypada moga.



JAN BIELECKI.
POWIE

NARO DOWA POLSKA,
OPARTA

NA PODANIU fflSTORYCZNEM.

I.

WYPRAWA NOCNA.

Oto si ciemne ksigarnie otwary,

Te róda bogactw w zapylonej ramie.

Czytam — — Jak dziko ten jzyk umary

Pod piórem w ksztaty nieywe si amie!

Jzyk i gorszy przesd zakonnika.

Jak rdzawa klamra myl ksigi zamyka.

Czy tu wygrzebiesz dziea Giedyminów?

Czy gos Zygmuntów, jak echo daleki?

S to jak Sfinxy, te ubiege wieki.

Mówi zagadk dzi ciemn dla synów.

Znajduj sowa: «Kraj nasz dosig szczytu —
Chyli si musia.)) — Precz z myl szatana!

Pami w dalekich wiekach obkana
Niech spocznie. — Okno klasztoru otworz —
O! jak spokojne otchanie bkitu.

Tam z dala pynie zote kosów morze,

A tu klasztoru szumi ciemne lipy!
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Myl rozwesela dalelci szmer lasów,

Gdy pogrzebaem pami dawnych czasów —
Jestem wesoy, jak biesiadnik stypy.

Snem jest ów obraz. Umys si najgrawa

Z nieszcz obecnych, bezwadny, bez steru.

Gdzie jestem? Oto mury Westminsteru

!

Tam Izba Parów — tu Tamiza mgawa
Poyska socem. Przebiegaem chmurny

Ów paac zmarych z uczuciem przestrachu,

Bo ja sam byem jak umary w gmachu;

A oni yli. — Nie zajrzaem w urny —
Wybiegem — wicej nie wchodz w te ciany;

Ale samotny wracam dzi i co dzie,

W dziedziniec gazem grobów brukowany,

Po których stpa niemylny przychodzie.

Ci, co posnli w tych grobach do koa.

Walczyli ndzni z niezdolnoci wrogiem;

Dyli spiesznie do progów kocioa,

1 umierajc, kadli si przed progiem.

Z dzik roskosz napis mniej widomy

Niszcz do reszty ladem mojej stopy;

1 czuj roskosz, gdy mój cie znikomy

Grobowi gmachu nie dopuci cienia.

Szaleni! dy pod wityni stropy.

Nie majc w duszy wrcego pomienia?

Pospny — sid na odamie gazu.

Smutna si powie w pamici rozwija!

Czytaem w ksigach, a godo obrazu

Byo: «Kraj zdradzi — i zdrada zabija.

»

W kronikach znajdziesz powieci osnow,

Z kronik czerpane rysy i kolory.

Ju Zygmunt August w grobie zoy gow.
Na tronie zasiad król Stefan Batory.

Cikie <lla szlachty byy rzdy nowe!
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Cz po wsiach wasne zamieszkaa dwory. -

Co byo w kraju? Nie skrel od razu,

Jeden cie tylko maluj obrazu.

Pan Brzezan w cudnej mieszka okolicy!

Zamek obja rzeka w dwa ramiona;

Nad bram klasztor, w murach zakonnicy,

Dalej — kaplica blach powleczona.

W komnatach adnej nie ujrzysz rónicy

Od zotych komnat, gdzie mieszkaa Bona.

Pan Brzezan lubi y w królewskim dworze:

Co ma król Polski i szlachcic mie moe.

Posadzki wzorem woskim marmurowe,

Na cianach srebrem tkane adamaszki;

Gsto si lampy lni alabastrowe.

Z srebrnych sadzawek, niby dla igraszki,

Wytryska woda, tchnca woni róy,

I nazad deszczem brylantowym spada.

Dwóch kartów wiernie na skinienie suy,
W oczy si patrzy i chci odgada,

Ani si kiedy mie- odezwa sowy:

Spodlonym tworom Bóg odmówi mowy!

Pan Brzezan huczne wydaje biesiady — —
Oto go atwo rozezna za stoem:

W zocistej szacie — ale bardzo blady,

Wydaje troski zachmurzonem czoem.

Moe biesiada cierpienia ukoi?

Ju od tygodnia szlacht sprasza, poi.

Dzisiaj na czole pozby zwykej dumy.

Ju raz dziesity zagrzmiay wiwaty,

Wesoej szlachty ozway sie tumy,

Wesoym gwarem zabrzmiay komnaty.

Ju wino sabsze zwycia rozumy

Do jednej iskry, wnet ogie wybucha.

Pan Brzezan mówi — szlachta wstaje, sucha.
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« Bracia na chwil uciszcie te gwary.

Suchajcie pilnie — a ja w krótkiem sowie

Wyjawi powód, wyo zamiary,

A potem kady swe zdanie wypowie.

((Suchajcie! Szlachcic obrazi mi pody!

Szedem do króla, nie bagaem aski —
Wnet spraw dugie indukta wywiody

;

I jam by winien! Winien loyl Sieniawski!

I oko w oko
,
przed króla obliczem

,

Widziaem wroga — nie próno przychodzi:

Król go pochwali — pochwali, nagrodzi —
Nie spojrza na mnie i odprawi z niczem.

((Nasz dumny Stefan do czegó on zmierza?

mialeby wada jak niemieckie ksi?
Wszak nasze pastwo to gotycka wiea,

Z tysicznych kolumn skada si i wie;
Niechaj si jedna usunie kolumna.

Gmach cay runie, cay si rozprze.

Ja si usun! — Nieh mi grom dosie,
Gmach cay runie, dla mnie tylko trumna! —

((Hej! Szlachta, Znacie Bieleckiego Jana?

Dawniej w niewoli gni u Bisurmana,

A dzi si z pany w jednym stawi rzdzie,

Jak król udzielny w darowanej grzdzie!

A kiedy zamki wal si pod gromem,

On podpar domu padajce ciany,

I tak spokojny midzy niemi yje,

I tak szczliwy — e nad jego domem
Co wiosny bocian nowe gniazdo wije.

Lecz dzisiaj ptaka ja wyposz z gniazda,

Jkiem i dymem, iskrami pomieni —

!

Bracia, noc widna! — nie daleka jazda!

Syszaem, dzisiaj Bielecki si eni.

Nim -wróci, niech mi Bóg tak dopomoe.
Dom zburz, spal, grunt domu zaorz!*
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Miodem i winem i uczt, zagrzany,

Tum szlachty powsta z ochotnym oklaskiem.

I tam widziaby jakim cudnym blaskiem

Migay w tumie drogie aksamity,

Zociste pasy i jasne upany;
Jak si wchay brylantowe kity,

I oko miy rónobarwne krasy!

Blask chyba równy, gdy w przedpotowe

Wicher nowego wiata zbdzi lasy,

Gdy a do ziemi nachyli drzew gow.
Gdy si zmieszaj wszystkie barwy borów,

Licie i kwiaty pyn jak potoki;

Zachwyca oczy cudna gra kolorów.

Szum razem miy, straszny i gboki.

Pali si szlachta — ju dosiada koni.

Pieszym pan Brzezan rozdaje rumaki;

Ju most zwodowy pod kopyty dzwoni,

Dalej, na pola, przez ubite szlaki.

Wino zagrzewa, zemsta popiech radzi.

Ju pojechali — — Niech ich Bóg prowadzi.

n.

WESELE.

W Brzezan miasteczku, w kociele u Fary

Janieje otarz — potne organy

Wstrzsaj pene grobowców filary.

Po awkach jasne migaj upany:

Tam poókniay ksig pargamin stary,

A owdzie stoczek zotem malowany.

Otarz upstrzon}' woskowemi kwiaty —
Suba rozwija kobierzec bogaty.
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Swaci i druby wystpili strojno,

I moda para przysigi powtarza.

Z otwartem czoem, Jan Bielelecki, zbrojne

W husarskiej zbroi, w misiurce ze stali.

Jako do bitwy, stan do otarza.

Patrzy na mod, a wzrok mu si pali.

Przy mskiej piersi, gdzie elazo lnio.

Od lubej, w miym dany upominku.

Sania si bukiet z róy i barwinku,

I dra listkami, tak mu serce bio,

Tak silnie piersi wstrzsay puklerzem.

A dalej! swaty za modym rycerzem •—

A. dalej! bracia busary, pancerni —
A dalej! suba w wielkiem stoi kole,

Zbroj od prostej odróniona czerni!

Pikny to widok, gdy przed wrogów tumem,
Rozwin skrzyda na barkach sokole,

I jako ptaki gusz skrzyde szumem.

Lecz panna moda jake przystrojona!

Trudno weselne opisa ubiory.

lubna jej szata bya w dwa kolory:

Bkitn barw lnica jedna strona,

Bo takie byo ma herbu pole,

A na mienionym jedwabiu lazurze.

Lni si herb: srebrne ksiyca pókole —
Gwiazda, nad gwiazd hem o strusiem piórze.

A druga strona sukni szkaratowa,

I herb dziewicy szyty na szkaracie:

Srebrzyste strzemi i zota podkowa.

Pikna to szata, a przy takiej szacie,

O, jake cudna, gdy si wstydem poni!

Widne zy w oku, widne drenie doni,

I caa posta powiewna i drca.

Jej niene ono westchnieniem odtrca

T mod ró, co wpó wychylona.

Aksamitnego dotkna si ona.
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Dla czego smutna? — Patrz, na wód lazurze

Kwiat si przeglda w jeziora krysztale;

Cho chmury soca nie zakryj wiatu,

Kwiat licie zwiesza i kryje si w fale;

Lilija wodna moe przeczu burze,

Kwiat czuje — ona — miaa czucie kwiatu.

Wracaj tumnie weselne orszaki.

Zagrali grajki, grzmi liczne wystrzay,

I pochodniami wiecili Kozaki. —
Noc ksiycowa widna jak dzie biay.

« Stójcie!)) zawoa pierwszy swat, «przedemn

Nie widz domu. — Janie, wszak tu droga

Do twojej chaty? Ha! có to! dla Boga!

Czy dom twój znikn? czy mi w oczach ciemno?

Ale nie, widz — oto orz pugi,

Wieniak ostatniej miedzy doorywa —

»

Kierly to mówi, przybieg jeden, drugi,

Patrz, nie wierz. — Sam Jan staje sucha,

Blednieje — nagle z tumu si wyrywa;

A w tumie bya cicho straszna, gucha!

Wkrótce Jan wróci — prdko jak bysk gromu
Stan przed on obkany, blady.

Na jego szatach wida krwawe lady. —
((Anno!» rzek, ((Anno! wracaj! — Nie mam domu!
Nie wróc z tob — obelga dotkliwa!

Zniósbym nieszczcie, lecz nie znios sromu
Ju mnie domowe szczcie nie omami!

Wracaj, o Anno! ty bdziesz szczliwa —
W twojem objciu zalabym si zami.

Ja nie mam domu! — » Zadra — i spi konia.

I jak wiatr szybko polecia przez bonia.

Nazajutrz rano pochowali w grobie

Starca, co ora grunt ostatniej miedzy.

Bielecki znikn — adnej o nim wiedzy,

A po nim ona chodzia w aobie.
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Jej serce straszne skoatay ciosy,

Po nie wesela zosta pacz — piercionek.

Nazajutrz rano, skoro spady rosy,

Grdzie by dom Jana, samotny skowronek

Wzlecia nad skiby przeoranej roli,

NucjC piosenki smutku i niedoli.

m.

BAL MASKOWY.

Oto ubogie szlacheckie komnaty:

Skromne, jak niegdy naszych przodków ycic;

ciany drewniane, po cianach obicie,

W róne obrazy, w róne chiskie kwiaty;

Straszne jak mary, które roi dzieci,

Z ram poczerniae patrz antenaty.

A przed obrazem jedna lampa ponie.

Gdzie Matka Boska w gwiadzistej koronie.

Noc nadchodzia, mrok zapada szary;

Lecz budz cisz wieczornej godziny

Gonem wahadem po cianach zegary.

A na dziedzicu lipy i osiny

Szumiay smutnie — i gdzie midzy szpary

wierszcz si odzywa. — I pies, stró rodziny,

U wrót podwórza nieraz si odwoa
Na psów szczekanie z pobliskiego sioa.

Siedziaa Anna — przy niej ojciec stary

Otwiera witych powane ywoty,

1 czyta gono, a spokojno wiary

Jak deszcz wiosenny krzepi bujn niw:
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Zamienia rospacz w uczucie tsknoty,

I zy zamienia w pacze nieszkodliwe;

Jako pacz dziecka, kiedy rozkwilone

ciga za matk,, chwyta za kraj szaty.

Wtem zaszczekay brytany zbudzone,

I nagle drzwi si otwary komnaty —
Wszed may karze — czapk mia na gowie,

Brzmic dzwonkami, obszyt w galony,

I rzek: «Nieci bdzie Chrystus pochwalony!))

— «Na wieki wieków » starzec mu odpowie.

A karze znowu nisko schyli gowy.

I rzek ((Sieniawski, Pan raój na Brzezanach,

Dzi mi posya po paniach i panach:

Jutro was prosi na swój bal maskowy.

Jutro do zamku tum si wielki ciga,
A wszyscy w dziwne przybrani maszkary

«

— «Ha! precz mi z oczu!» krzykn Czenik sbii

((Precz! — Pan twój z ndzy, ez naszych urga?
Precz! bo na Boga — <(Lecz nie skoczy mowy,

Upad na krzeso i zdjty niemoc.
Ju gniewu swego nie móg wywrze sowy.

Bya to straszna chwila przed pónoc --

W okoo sycha nocnych kurów pianie,

I psy szczekay co wrót chaty strzegy:

Znaga zadray obrazy na cianie —
Znów si drzwi domu na ciaj rozbiegy;

Wszed blady czowiek — lecz na powitanie

Jak zwykle Boga imienia nie chwali;

I opatrzone w piecz zawinicie.

Zoy na stole i sam si oddali.

((O córko! cóiko! to Jana pieczcie !»

Wykrzykn starzec, wosk rozama kruchy,

I znalaz sowa: ((Anno! bd na balu —

»

A dalej szaty z tureckiego szalu,

Wielkie ze zota .ulane acuchy.
Sowacki. I. g
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Brylanty lnice jak gwiazdy w noc ciemn,,

Pery daleko owione w Basorze — —
Anna spojrzaa i zblada «0 Boe!
Zmiuj si nad nim — zmiuj si nademn,!))

Jak cudny obraz oczom si odkrywa!

Czy Zygmunt z grobu wstaje, tron zasiada?

Czy znów z Wenecji, co po morzu pywa,
Do Polski wnosi karnawau wita? —
Odkd Batory sawn Polsk wada,
Polak si bije, zabaw nie pamita.

Snem mu si zdaj te wietne Brzezany!

Oto s zote krakowskie komnaty.

Podobne ksztatem, zoconemi ciany,

Strojne w atasy i drogie bawaty.

Oto jest zgraja królewska barwiona —
Szaty ma cudne, dorobione twarze;

Weszli na sal Ale gdzie jest Bona?
Moe trucizn podaje Barbarze? —

Snuj si tumen: pomidzy kolumny,

Ujrzysz tu wszystkie zwyczaje, narody —
Patrz! oto piórem byska Hiszpan dumny,

Nadto powany, chocia jeszcze m.ody;

Krzy ma na piersiach, jak obroca wiary,

A W" rku jego dr struny gitary.

Patrz! oto w czarnej zasonie dziewica,

Z róanym wiankiem — a przy niej mod/,ienie«5

Oboje wida z wysokiego stanu;

Ona zbieraa w Neapolu wieniec.

On si urodzi w Rzymie Oceanu. ^

A pieni majtków i szum cichej fali,

Ukoysay umys jeszcze mody;
1 rzuci lubny piercionek do wody.

Polubi morze i jak Tass si ali.

• Wenecja.
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Lecz w jedn, stron zbieg sie tum balowy;

Dziwna tam maslca! dziwne jej ubiory;

Kaszmirska szata w cudne szyta wzory;

Od szaty bije blask dijamentowy,

We wosaci ton przepaski z korali

Wnet si rozlega szmer wielki po sali,

Kto jest ta maska? — Sam król nasz Batory

Nie ma tak wielkich brylantów w Krakowie,

W skarbcu królewskim — ! Kto jest ta dziewica?

Próna ciekawo, pod mask jej lica;

Ani si sowem wydaje w rozmowie.

VI.

ZEMSTA.

Zgiekiem i wrzaskiem zabrzmiay komnaty -

Gona to rado, lecz rado nie szczera;

miecb sycha! miech ten wymuszony wiata,

Na bladych licach nigdy nie umiera.

miech ten janieje jako kwiaty z pótna,

Któremi byszczy biesiadnika gowa —
Ich posta wiecznie, wiecznie jednakowa,

Wiecznie bez czucia, cho pikna, lecz smutna;

Nigdy nie yy i w nieba bkicie

Nie odetchny — i nigdy nie zwid.
Lecz któby przeniós takich kwiatów ycie,

Nad jedn chwil roskoszy — cho bdn?

Pan Brzezan smutny, milczcy, ponury,

Porzuci tumu rónobarwne fale:

Szed do komnaty gdzie ciemne marmury,

I wodotryski wychadzay sal.

5*
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Okna posypne gotyckiej struktury;

Przez okna ksiyc penym blaskiem pada,

Cisn si krzewy kwitnce jaminu. —
W okoo stoy z marmuru, bursztynu;

A z ram zoconyci nie jedna twarz blada

,

Której wiekami ciemniay kolory,

Twarz przodków patrzy: smutna, nieruchoma.

Chodzi Starosta, krok niepewny, skory —
Za nim si cienie kady od ksiyca;

A gdy na niebo podniós blade lica,

l^a twarzy bya zgryzota widoma.

W tumie biesiadnym now^e sycha wrzaski;

I zbieg Starosta do sali biesiadny.

Zawoa pazia, pomieszany, blady.

— ((Paziu mój! paziu! co znacz te maski?

Prawie poow zajli komnaty,

Czoa zakryte i tatarskie szaty —

»

— ((O Panie! twojej bojani nie dziel,

To jaka szlachta zjechaa kulikiem.))

— ((Nie s to, paziu! nie s przyjaciele!

Szlachta by zaraz wpada z hukiem, krzykiem.

Zaraz by pene obiega szklannice,

A oni milcz, kryj tajemnic

Paziu, wybiegnij przez drzwi boczne sali,

Niechaj odwierny — Lecz có to? O Boe! —
Zwodowa wiea i zamek si ijali!

O zdrada! — Bracia! kto mi dopomoe?
Miecz mój i zbroja! prdzej paziu mody!"

Ju nie czas — Zewszd tumne pogan wrogi,

Biegn przez wielkie marmurowe wschody;

Trupami sali zawalili progi,

Ognie poaru zaegli na gody.

Lecz któ na czele roznieca poogi?

Któ tumy pogan prowadzi do boju?

Jestc ich wodzem? basz V atamanem? —
Jaki modzieniec w muzumaskim stroju.
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Czoa zocistym przysoni turbanem,

I wiar zotym ksiycem naznaczy.

Leci na czele i sub pomija;

Nikogo dotd uderzy nie raczy,

Miecz jego w pocliwach; on wzrokiem zabija.

Ju wpad do sali, zaraz za nim w lady,

Straszny wiatr zawy na ciany zamkowe.

wiata zadray, zgasy — tylko blady

wieci si promie lamp, w alabastrowe

Ukrytych gazy — — Wpad jak mierci mara,

I w^ejcie mnog wart, zabespiccza —
Pan Brzezan z mieczem sta w obec Tatara.

Lecz patrzcie! patrzcie! Tatar doby miecza;

Patrzcie! o zgroza! to miecz dobrze znany!

Nad emalii zamionym lazurem,

Obraz Najwitszej Panny malowany,

I obraz krzya — pod krzyem, na dole.

Herb, jakby srebrne ksiyca pókole

I gwiazda — nad ni hem ze strusim piórem.

Bysny szabli obrazy wicone,
I pad Starosta na twarde granity.

Zamia si Tatar, miechem obudzone

Zabrzmiao echo — — By to jk kobiety.

Bya to maska nieznana nikomu.

Któr brylantów moc wielka pokrywa.

miech usyszaa i jakby od gromu.

Zadraa, pada na gaz jak nieywa —
A Tatar przybieg i pad na kolana:

Cuci j, wzy cienione rozrywa — —
Twarz jego bya straszna, obkana!
Chwyci j w donie, unosi przez ganki —

!

Ona jak martwa bya w jego doni;

Z gowy róane pospaday wianki,

I wos si rozwia, peny sodkiej woni,

Kozwiany spywa a do stóp Tatara.

A strasznie blad bya twarz dziewicy!
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Budzi si — gdzie jest? w zamkowej kaplicy,

A przed ni posta jak przeszoci mara.

Do koa byo i straszno i ciemno,

A ksiyc mury owieca kocioa,
— «Ty to mój luby? ty to jeste ze mn?
Zaklinam ciebie , zdejm zawoje z gowy

!

Niech ci obacz — rysy twego czoa —

»

I zdi Bielecki turban mulinowy —
Anna spojrzaa, i pada omdlona.

Znów po niej ycia rozlay si lady,

I znów po chwili ciko przebudzona.

Rzeka: -((O luby? tak straszny! tak blady! —

»

— «Ha! blady!)) przerwa rycerz z dzikim miechem.

((Wszak zdradzam — ! » zamilk — lecz ostatnie sowo

,

Trzykrotnie gonem powtórzone echem,

Przerwao cisz kocioa grobow.

A rycerz mówi: u Tak! twarz moja blada!

Z innm ci twarz w czas szczliwy wita —
Ja zdradzam! bd jak róa roskwita?

Na mojem czole napisano — zdrada!

Kraj cay we krwi — ! Wznie na ksiyc oczy.

Patrz na te okna, na szkle malowida —
Gdy bynie soce, ów anio roztoczy

Róane lica, a srebrzyste skrzyda;

Lecz szklisty obraz przejty ksiycem,
Teraz do lekkiej widm podobny larwy,

Ciemniejszem patrzy i niepewnem licem;

Smutn ma posta, obumare barwy!

Inny jest czowiek gdy o szczciu marzy,

Lecz gdy te same, w-zniose, pikne rysy

Owieci nieszcz lampa? od tej twarzy

Weselsze bd grobowe cyprysy.

O ! luba moja, po co te rozmowy ?

Luba! chod za mn wie ycie tuaczy!

Chod za wygnacem potpionej gowy!

Na twojem onie doyj siwizny,

Siwizny nieszcz, zdrady i rozpaczy.))

— «Mój Ojciec!)) — ((Ojciec? -~ Ojciec przeklnie ciebie!
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I ty si lkasz? — Przeklnie! i có znaczy

Przeklestwo Ojca, braci, lub ojczyzny?

Chod w kraj daleki, tam bdziesz jak w niebie,

Znajdziesz tam ki, gmachy, wonne gaje —
Sjj; ludzie — wszyscy przyjaciómi memi!

Jest wszystko! Luba, czegó tam nie staje?

Luba! jest wszystko! wszystko! prócz tej ziemi — !»

V.

KOCIÓ WIEJSKI.

Bya to cerkiew, z modrzewiu jej ciany,

Ju pochylone, wsparte na podpory;

Promieniem soca byszcza dach blaszany;

Soce wzierajc przez te szyby drce.
Róne ju na nich wybio kolory.

Nad cerkwi rosy trzy brzozy paczce.
Krzy si przeglda przez ich szczyt wyniosy;

Na progu ebrak pacierze powtarza.

W okoo smtarz kwiatami zarosy,

I wiejskie groby byszcz wród smtarza.

Daleko sycha wiejski dzwon kocielny —
Zadzwoni, zewszd lud pieszy przez pola:

Byo to wito, by to dzie niedzielny;

Dzi pug spoczywa, zieleni si rola.

Dziewice otarz przystroiy w kwiaty,

Zabrzmiaa modzie do piewu gotowa;

Wyszed ksidz ze msz, pochylony laty.

Tumi si coraz pie ludu niknca —
Ucicha — — Ksidza tylko sycha sowa,

Cichy szmer brzozy co o szyby trca;

Niekiedy dzwonek jkliwy uderzy.

Niekiedy starzec ksidzu odpowiada;

wiergoc wróble, i pod szczytem wiey
Pierzclmie jaskóka i w gzymsy zapada.
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Msza si kocz^ia. — Oto w niskie progi,

Jacy wdrówce weszli do kocioa —
Jeden pad na twarz, caowa podogi,

Drugi ponury, nie ucliyli czoa.

Gdy si przypadkiem paszcz odkry, strój drogi

Bysn z j)od paszcza, i twarz nie wesoa.

Bali si zasi w awki, lub nie mieli.

Bo oba kornie przy progu stanli.

Ivsidz mody skoczy, msza bogaty zoy,
Teraz zaczyna mówi Boskie sowo: —
«0 Bracia! dzieci! i tegoem doy,
Ja stary wiekiem z ubielon gow?
Ze kiedy nieraz osadzaem troski.

Dzi al pod strzech nios w Boem sowie.

Tu niegdy siada — oto awka pusta,

Nasz pan, Bielecki, niegdy pan tej wioski.

Zdradzi kraj, wiar: Ksidz Prymas w Krakowie

Wykl go, kltw na me przesa usta.

Raz go ostatni bez kltwy wspominam.

Módlcie si! ja si bd modli z wami —
A teraz Bracia! dzieci! ja przeklinam — !»

Zachwia si starzec i zala si zami,

Zabrzmiao Amen — lecz amen aoby!
Jake niechtne? dwikiem ledwo ywe;
Potem si wzniosy kania aobliwe,

Jakby w dzie sdu otwary si groby.

Ale zaledwo podnioso si kanie,

Zaledwo doszo przed oblicze Boga,

U progu nowy zgiek i zamieszanie.

Jeden w wdrowców co stali u proga,

Zadra i upad bez czucia na gazy;

Drugi za drcy i blady straszliwie,

Klk nad nim, ciche przemawia wyrazy,

Twarz towarzysza ukrywa troskliwie.

Ksidz na ratunek pieszy od otarza.

Zaraz na smtarz niesione wdrowca.
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I tam na zimnym kamieniu grobowca

,

Kad martwego wród kwiatów smtarza.

Cieniem wieoci okryy go drzewa,

Cieniem co groby kwitnce okrywa;

Wiatr go ochodzi co w grobach powiewa;

Z pomoc pasterz troskliwy przybywa,

Spojrza i zadra — jakby byskiem gromu

Twarz go ta razi — twarz blada, nieywa:

I rzek: wWyklty! — my idmy do domu! —
Wnet si oddali tum kocioa wierny,

A ksidz wychodzi za kmieciowi gromad;
We wrotach stan, twarz odwróci blad,

I rzek powanie: «Bóg jest miosierny!

A jego lito, liczniejsza nad ziarna

Morskiego piasku, i gbsza nad morza — !»

Jeden z wdrowców spa w^ród mogi oa;
Oto z drugiego spada szata czarna,

I twarz odkrya — Przebóg! to dziewica!

To Anna! z ust jej nie syszano sowa,

Czy brak w niej czucia? bo sucha renica,

Twarz nieruchoma — jakby marmurowa,

A w oczach ogie gorczki si pali.

Jeszcze na czole miaa zwide kwiaty,

I brylantami owiecone szaty!

We wosach jasne przepaski z korali.

«0 mój najmilszy!)) rzeka «o mój drogi I

Jestemy sami — ju jestemy sami!

Ty na mogile usn, a w te progi

Umarli wchodz i pi pod grobami. —
Ty milczysz? luby! odpowiedz mi zami! —o
Nagle spojrzaa i krzykna srodze,

Potem na kwiaty rzucia wonnemi:

((Luby nie zaniesz na rozstajnej drodze,

Sama w wiconej pochowam ci ziemi.)>

Rzeka; krzy jeden wyrwaa z mogiy;

Kopie grobowiec w^ród wieej darniny,
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Lec7 coraz sabsza, coraz mdloj siy —
I cicho smutne pyny godziny.

Zachód ozoci soca blaslc jaskrawy,

Brzozy po grobach dugie kady cienie;

Wonnej czeremchy orzewiao tchnienie,

Szumiay wzniose po grobowcacli trawy.

Lecz coraz bardziej ciemniej kolory,

1 przez li brzozy, ksiyc zaponiony

Topi si we mgach, w róne ksztaty, wzory,

Lica wyrebrza — a nocne zasony

Okryy cerlview^ i groby smtarza.

Ju ciemno Anna sama jedna \v nocy,

Do drzw cerkiewnycli stukanie powtarza:

Nieszczsna, Boskiej wszywaa pomocy!

Widna jej posta przy blasku miesica,

Jak mgy ulotnej srebrzyste obrazy.

Bije we wrota coraz sabsz, doni.
Smutne si echo o groby roztrca,

Lecz echo coraz sabsze nioso razy;

I coraz sabsze — niky — jako w Bogu

Tonce mody — jako piew daleki

Dziewica blada, na kamiennym prcgu,

Usna — moe usna na wieki —

!

I cicho! niechaj gos pieni stumiony,

Nie budzi ciszy w wieczornej godzinie;

Caego wiata gdy si odgos spynie,

Tworzy t cisz co ziemi osania

;

Lecz myl gboko zadumana syszy,

Jak gdzie daleko, brzmi pogrzebów dzwony,

Jki rozpaczy i wrzawa wesoa,

I pacz boleci i miech obkania —
I wszystko mona rozróni w tej ciszy:

Suchem anioa i myl anioa —

!



HUGO.
POWIE KRZYACKA.

I.

UCIECZKA

Moda dziewica dzi w klasztornym murze,

Bogu na cae powicona ycie;

Gdy odrzucaa wiee wianku róe,

zy z piknycli oczu pyny obficie;

Gdy pod caunem lega na marmurze,

Ustao prawie dr^^ce serca bicie;

zy ju nie pyn, lecz blado straszliwa,

Jak w chwile mierci jej lica pokrywa.

Ju mrok zapada, ju wieczorne chody,

Wróciy niebu barwy lazurowe.

Przed krzyewemi kryjc si narody,

Soce skwarami utrudzon gow,
Chowao w morza Batyckiego wody :

Lecz nim si skryo w fale bursztynowe,

Zajrzao w gmachu zaspione skrzyda.

Przez szyb kocielnych ciemne malowida.

Ju lud ze witych wychodzi podwoi

,

Skoczone Boskich tajemnic ofiary.
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Czemu ten rycerz nieruchom}^ stoi,

marmurowe oparty filary?

Twarzy nie wida — ale sn ze zbroi,

e to obroca chrzeciaskiej wiary —
Lecz w noc tak pón, czegó jeszcze czeka,

Gdy wszyscy wyszli, on odejcie zwleka?

Sta nieruchomy, jako posg z gazu

Co strzee grobów zimnego marmuru.

Tam co migno? — Nie, to bysk obrazu,

Co tak pozot odbija od muru.

Jaki szmer sycha? — To odgos wyrazu

Cichej modlitwy, przyniesiony z chóru.

A rycerz zadra — to moe ze strachu?

W tak ciemn por, w tak pospnym gmachu?

Ju ksiyc wstpi na niebieskie smugi,

1 patrza w ciche klasztoru ustronie.

Wychodzi rycerz — z rycerzem kto drugi —
Oba skoczyli z popiechem na konie;

Pewnie mia giermka, pazia do posugi;

Lecz czemu pdz tak spiesznie przez bonie?

Czemu tak prdko z bitej zeszli drogi,

Biorc si w lasy i dzikie odogi?

Z pocztku adnej nie wiedli rozmowy;

Starszy ostrog zachca rumaka,

A potem nagle gniew gorzkiemi sowy
Wyrwa si z piersi gorcej Krzyaka:

« Z radonem sercem jam rzuci gotowy.

Kraj ten przeklty! Chciabym lotem ptaka

Z miejsc tych ulecie, kdy mojej gowie.

Gro tajemnych wyroków sdziowie.

wLubi zakonu turnieje, gonitwy,

Ale nie znosz szpiegów tajnej sprawy —
Od nich uciekam w kraje dzikiej Litwy.

Lasy mi sodsze nad cige obawy.



77

Jag-ietto z bratem toczc krwawe bitwy,

Przyzwa nas w swoje odlege dzierawy;

Ju zamek Trocki do niego naley,

I tam krzyackicti osadzi rycerzy.

{(Tam ja nad brami zakonu przewodz,

ledz Litwinów i spraszam biesiady;

A ufny w silnej i licznej zaodze,

Wrogów cho licznych nie lkam si zdrady;

I s-d, co trzyma mych czynnoci wodze.

Puci je musia i straci ich lady.

W Litwie podstpem zdradnym nie otoczy,

W Litwie nie dojrzy, cho ma bystre oczy.

«0to krzyackie znikny klasztory,

I byszczy Niemen szeroki przed nami!»

Zaraz si w rzek rzuci rumak skory,

Parska i pian miesza z wód pianami.

Na drugim brzegu czerniy si bory.

Srebrnemi nocy uwieczone mgami;
Ksiyc pospny ponc na zachodzie,

Dugim si supem srebrzy w Niemna wodzie.

Nim je grom spali — nim je ludzie wytn,
Pikne s bory, cudny las sosnowy!

Tysiczne kwiaty w jego gbiach kwitn,

Wiatr tajemnicze prowadzi rozmowy —
Tam dzwonki barw byszcz si bkitn,
Owdzie kobierce ciele wrzos róowy —
Przez takie bory zaronite wrzosem,

Prdkim ttniy kopyta odgosem.

W popiechu szybko mijaj rycerze,

Rozlege Ksit na Lidzie dziedziny.

Z wschodzcem socem witay si wiee,

Cho cie pod zamkiem zalega doliny;

Ze socem jedców migay puklerze,

Socu nadbrzene kaniay si trzciny —



78

Nie jeden pczek przed socem rozkwita,

Byszczy si ziemia kwiatami okryta.

Lecz prdko szybkie przemkny rumaki.

Znik obraz Lidy jak senne marzenie,

Znów ciemne bory, zarola i krzaki,

I jednostajne rumaków ttnienie,

Soce, przebiegszy lazurowe szlaki,

Ju za Ponary chowao promienie;

Ju dzie na ziemi spuszcza si ponury.

Gdy starszy Krzyak wskaza zamku mury.

((Patrz! oto pyszna Kiejstutów stolica,

To ich dzierawy, kdy zajrzysz okiem.

Nad zamkiem wiea — to pogan kaplica;

Tam midzy gstym kadzida obokiem.

Boga piorunu szczerozote lica.

Patrz, si jasnym brylantowym wzrokiem.

Widzisz to wielkie bkitu przestworze.

To Trocki zamek! a to — Trockie morze !»

II.

RYCERZ SADÓW TAJEMNYCH.

Stokro weselsze s Malborga gmachy,

Ni te pospne Kiejstuta komnaty;

Ani je srebrne rozjaniaj blachy,

Ani kobierców zoc jasne szaty.

Sala zamkowa jak guche wizienie:

Wiatr po niej szumi i v/olno przewiewa —
Jej gbie wieczne zalegaj cienie;
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A setne z ziemi wybiegszy .filary,

To si zrastaj jak altany drzewa,

To si znów, dzielc na setne konnry,

Wspieraj rónie amane sklepienie.

A okna, cite w gwiazd rozlicznych wzory.

W dzie daj wiato sabe jak o wicie;

Inne okrge lni w tczy kolory —
Dzi okna, jutro strzelnice w potrzebie.

A jedno w sklepie zaspionych szczycie,

Tak byszczy zdaa, jak miesic na niebie.

Cho noc gboka, cho w tak pónej chwili,

Jeszcze si lampa w ciemnym gmachu pali;

I dwaj rycerze czuwaj na sali —
Dwaj , którzy wczoraj jeszcze z Prus przybyli.

Starszy mia szyszak i pancerz stalowy,

I paszcz szeroki z wizerunkiem krzya;

A ile razy do wiata si zblia;

Na piersiach miga krzy dijamentowy,

I miecz u boku obosieczny, dugi.

Znam go! to Komtur zakonu Krzyaków,

To mody Hugo Lecz kto jest ten drugi?

Ile z widocznych pozna mogem znaków,

Nie mia on jeszcze ostrogi rycerza,

Ani swej piersi kry cik kolczug;

Ubiór mia pazia — lecz pan mu si zwierza,

Pan z nim rozmawia nie tak jak ze sug.
Sowa Hugona skryte, tajemnicze —
Czsto na pazia spoglda oblicze.

Bo te oblicze tak pikne, czaro wne,

Spojrzenia pazia^ tak czue, dobitne!

I oczy jasne, jak niebo bkitne!
mi dugie rzsy, gdy nadto wymowne;
Wos jego spywa w zociste piercienie —
Ale na twarzy smutek, zamylenie.

Jaki to rycerz w t por przybywa?
Czarn mia, cile zamknit przjbic,
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1 czarny pancerz i naramiennice —
Olbrzymi posta elazo okrywa.

Schyli si, wchodzc pod wielkie filary,

Stan w milczeniu i zaama donie.

— « Czego tu przyszed? Rzek Hugo ponuro,

«Czy jest brat rycerz chrzeciaskiej wiary?

Co mi przynosisz ?« — ((Twoj mier Hugonie —
Czoo komtura okryo si chmur,
I rzek do siebie : ((Wybada go musz — —
Twa mowa, bracie, mierci mi zagraa?
Czyli gdzie widzia Bodelszwingu grusz? ^

Czyli z Sandkirchen powracasz smtarza?»
Na te nazwiska rycerz spuci donie,

I milczc, tylko dwakro gow skoni —
Pielgnowany troskliwie w wazonie,

W oknach zamkowych kwiat róy si poni.
Zerwa go Hugo i .rycerza bada;

A rycerz milczy — milczc wzi kwiat róy.

Do piersi niesie i do ust przykada. ^

Czoo Hugona pospniej sie chmurzy,

Zgasy na licu rumieca szkaraty;

Ale dowodów jeszcze nowych szuka.

— « Powiedz rycerzu czyli jest bogaty?

Gdzie twoi bracia? gdzie twoja rodzina ?»

— ((Bogactwem mojem jedna zota sztuka,

Bogactwem mojem s trzy miary wina; ^

A brat mój tutaj na mieczu wyryty;

W jednej ma rce wieniec z ró uwity,

A w drugiej sztylet co w krwi wroga tonie.

Tacy rycerze s brami mojemi!

* Pod grusz Bodelszwiu^u i na sintarzu Sandkirchen odbyway si

wielkie sdy trybunaów tajemnych. Caa powysza rozmowa jest wyszcze-

gólnieniem zuaków tajnycli, po których sdziowie ukrytych zbrodni, jak

dzisiejsi wolni mularze, poznawali si pomidzy sob.
- Róa bya godem trybunaów.
^ Kady przyjy do bractwa tajnych Sdziów, powinien by wkupi si

jedn sztuk zota i trzema miarami wina.
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Taka rodzina jest w Czerwonej ziemi. ^

Czy dosy na tern? Czy znasz mi Hugonie?

Znasz mi! i dom mój i moj rodzin.

Suchaj wic — krótkie s wyroku sowa,

Zbrodnia speniona i kara gotowa.

Znasz wielko zbrodni — umrzesz za godzin!

A ty, co pazia poyczasz ubiory.

Aeby kazi ludzi witej wiary;

Tam skd przybya, wracaj do klasztoru!

Tam ci czekaj wstyd, haba i kary.»

Wyszed, a Hugo jak ze snu si zbudzi.

«Czy syszysz luba odgos jego kroków?

Syszysz! to pose okropnych wyroków!

On mi mier przyniós, gdym si szczciem udzi.

atwiej! atwdej byo skona wczoraj —
Dzi szczliwszemu trudniej mi umiera.

Patrz! ksiyc zacz przez szyby przeziera.

Syszysz jak szumi tam fale jeziora?

Ksiyc mi egna, egnaj mi fale.

A sen mój jaki bdzie za godzin?

Lecz próno ! próno ! Ja marnie nie zgin

,

Mieliby yciem zarzdza zuchwale?

Czekaj tu Blanko, zostawiam w tej sali

Ten paszcz — on w boju plta by mi donie.

Ten hem z piórami z nadto kruchej stali,

1 miecz ten nadto lekki na ich gowy.

We moja luba, i krz;y brylantowy;

On dugo ! dugo byszcza mi na onie

;

Moe ci kiedy przypomni po zgonie — —
Nie, ja y bd, chc y moja luba!

Wszak jam w krzyackim wychowa si domie,

I nieraz sawy szukaem za domem.

Mam miecz, co zdziwi Polaków ogromen:

1. Tak nazywaa si Westfalja, gówne ognisko trybunaów tajcninycli,

a nazwanie to wzia od czerwonego koloru swoicli ierbów.

Sowacki. I. a



82

Mam zbroj, której stal tak twarda, gruba.

e jej elazo adne nie przeomie.

Gdy si tak Hugo na boje ustroi,

Nie wydr serca z pod elaznej zbroi.

«Jest jeszcze inna ocalenia droga.

Moe w wityni pogaskiego Boga

Mona si ukry, w jej lochach podziemnych,

W krtych przechodach i kryjówkach ciemnych.

Ta droga bardziej pewna i ostrona —
Wszak zdrad zdrady uchroni si mona.))

To rzek i wyszed. Straszn zbroj wkada,

W której ju nieraz wystpowa w szranki;

Potem zbieg szybko przez zakryte ganki,

Do wity Boga, który gromem wada.

Tu ogie Znicza dymny i ponury —
Czarne filarów amay si cienie.

Szed rycerz, ciemne przegldajc mury —
Moe w tych murach tajemne schronienie

Zbiegów bespiecznie do witu zatrzyma?

Lecz przebóg! zadra: kamienne boyszcza.

Stojc w okoo wiconego zgliszcza,

ywemi w niego patrzay oczyma.

m.

ZGON

Nadesza straszna godzina wyroku.

Znów wszed do sali mciciel tajnych zl)rodni,

Wszed pod filary i zatrzyma kroku —
Przy wietle blado tlejcej pochodni,
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Na doni rycerz oparty spoczywa —
Ofiara mierci. — Znany paszcz komtura

Z pospnym krzyem na barkacli mu spywa;

Na iemie znane koysz si pióra,

I dobrze znany krzy na piersiaci miga,

I dobrze znany miecz u jego boku.

Lecz czyli mstwo tak prdko ostyga? —
Hugo, ów miay, mny przed godzin,

A teraz mierci lka si w^idoku?

Dla czegó kryje lica w obie donie?

Czy zy zasania, co po twarzy pyn?
Cicho ponura — wCzy gotów, Hugonie?

Biada ci! milczysz! » Bysn zamach stali.

Krzyak si dugo nad trupem nie bawi,

Sztylet mu w piersiach rozdartych zostawi.

Spojrza — i zwolna wyszed z krwawej sali.

Lecz przebóg! drzwi si otwary zarazem:

Wszed mody rycerz. To on! Hugo mody!
Cay hartownem odziany elazem,

Mstwem modziecze pyny jagody.

Wszed, spojrza bystro: « Blanko! Blanko droga!

Po co ten ubiór? te pióra? ta zbroja?

Czemu tak milczysz ? Ach , na mio Boga

!

Odpowiedz sowo? Droga! luba moja!

Odpowiedz sowo! Przebóg! twarz jak sina?

Jej do jak zimna! i szklisty blask oka!

I sztylet w piersiach ! Wic bia godzina —

!

On by tu — — » Zamilk — tak bole gboka,
I al tak ciki jego serce cisn.
Piersi pracuj jak wzburzone fale;

Na chwil w oczach pomie zemsty bysn,
Lecz go zgasiy nowe zy i ale.

«Moe mylaa Blanka nieszczliwa.

e mnie swym zgonem od zgonu zachowa?

Nie, kiedy szczcia zerwane ogniwa.

Ja mam y? — Luba, bd zdrowa, bd zdrowa !»
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Ksiyc nad rankiem srebrzy zamku wiee,

Niech on nam powie dalszy los Hugona

Zbójeccy sdów zniknli rycerze,

A strasznym losem pana przeraona,

Caa si suba rozbiega z wieczora

Hugo ju nigdy nie posta w zakonie,

Gdzie si wic podzia? Niech, powiedz, tonie!

Niech mówi. Nimfy Trockiego jeziora!

Pakay po nim — a gdy z nocy kocem
Soce promienn ukazao gow,
Dugo w dzie jeszcze ich zy brylantowe

Na srebrnych liljach lniy si przed socem! -



DO

MICHAA ROLA SKIBICKIEGO,
PODPUKOWNIKA WOJSK RZECZYPOSPOLITEJ

KOLUMBIJSKIEJ,

POWICAJC MU POWIECI WSCHODNIE

MNICHA I ARABA.

I znowu ciebie ziemia przywouje stara,

Z Kolumbijskiej krainy, z grobu Boliwara;

Z nowych wiatów, adnemu nie ulegych panu,

Gdzie py tronów nie spada jako proch Wulkanu,

I nie pokrywa grodów — ani grom tronowy

Szuka pomidz}^ tumem w^^szej nad tum gowy.

Dopóki wiatów nowych ludzie nie przeczuli.

Myl nie miaa bied skrajem przewróconej kuli.

Na kartach kad rytownik chmurn do olbrzyma. ^

Mylano e Bój ziemi tamt, stron trzyma.

Jak czar, wrcym stworze napenion tumem.
Dopiero Genueczyk przenikn rozumen

Tajemnic tej doni, i z jej skrzepych palców

Wyama wiat drzew, zota, brylantów, padalców.

1 Na kartach przed odkryciem Ameryki krelonych, na ogromnej prze-

strzeni Atlantyku rysowano do olbrzymi z otwartemi palcami. Ta do
przeraaa rozognion podówczas fanatyzmem wyobrani ludzi.
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pjuropcjska zbrodnia napenia lasy,

Pod Kortezów mieczami paday Inkasy:

Czarni misionarze duchownemi bery,

Z ona muszel skrwawionych nieraz pruli pery.

Potop krwi religijny wiat wyludni mody.

Dzisiaj z krwi odrastaj zielone narody —
Sn podne serce nowej ziemi nie ostygo.

Lecz myl twoja eglarsk obkana ig,
Zwracaa si na pónoc — — Przebywasz otchanie

Drog, po której niegdy biegli Luzytanie.

Myl budzisz tajemnic tum na dnie korali,

Oczyma Kamoensa czytasz w drcej fali.

I moe przed deliinem napiersnym okrtu

Powsta duch Luziady, ów olbrzym odmtu,

Co niegdy wrób nieszcz tuk Hiszpanów statki,

A dzi moe ci wróy mier ojczyzny matki. ^

To ld! Czy syszysz stamtd jaki gwar i wrzawa?

To stary wiat! spróchniay jak rozbita nawa.

agiel, który j nosi przez wypadków fale.

Spróchnia dzi, na odlegej mórz zatknity skale.

Dzi go ziele zarasta. — Stara, obumara,

Dugowieczn podnoci ziemia si poara —
Walczc o skpe reszty podów, si wysieczem!

Tu drobnych pastw granice kary krel mieczem.

Z t dzik ziemi kraj twój porównywaj zoty:

Tam soce tw^arz ociemnia, tu czerni zgryzoty;

Jak stru, co godny gardziel wirem pusty dawi.

Tu czowiek kamie wzgardy poyka i trawi.

A te, co na wiat stary zbladem patrzy licem.

Soce Europy, piknym nazwae ksiycem.

Ty smutny? O! szalestwo ciemnej twarzy rysem,

Pobielanych tu grobów stawa si cyprysem.

1 w Lu/jadzie olbrzym, duch morza, grozi Hiszpanom i mier przepo-

wiada za to, i si odwaaj zapuszcza w jego królestwo.
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Sko lico do umiccliu, w tej szalonej zgrai

Zamaskowana bole atwo si utai.

Tu miech jest znakiem ycia — mia sig nauczyem

Gorzko — niszcz si — skonam i nie powiem: yem.

Lecz twoja dusza marzy przyuczona szczytnie,

Jeli uschnie obecnie, wspomnieniami kwitnie;

Myl wraca po bkitnym oceanów szlaku.

Teraz si wahasz lekko w jedwabnym hamaku — ^

Tu mangolii róe, a pod palmy cieniem

Skrz czarne oczy — wiata przecite promieniem

,

Jak gw^iazdy na odbiegym od kraju eglarzem.

Teraz pocha, z piór zotych uwitym wachlarzem,

Prysna woni kwiatów, czysta myli z czoa.

Smutna, jeli umiechu miechem nie wywoa.
Ty j opuci? — Jako pera odrzucona,

Bdzie gasa powoli i zamrze i skona.

Gdy pami za daleko w kraje marze wkroczy.

Nim j odwoasz, zami zalane masz oczy.

Lecz te zy musz oschn w rzeczywistej burzy:

Tu wiat jak ciemny obok gromami si chmurzy.

Wzmagaj si ciarn pracujc w ziemi,

Dawniej fanatyzm, wolno czasy niedawnemi.

A gdy si ta rozwie, waem otocz grody,

Na prdko-stawnych mostach rzucaj szyk przez wody;

Niechaj ulotna para z paszcz dziaowych gromów
Rzuca zgon, nakarmiona poarami domów.
Czy mask tajemniczej zemsty osoniony,

Jak dawny sd tajemny, w same królów trony,

Zapozew przed sd Boga wbij ostrzem sztyletu.

Czekaj! moe Muezin ^ z szczytów minaretu,

Ogosi pacierz zemsty, wród murów Stambuu.
Czekaj ! moe z dzikiego w Kaukazie Auu ,

^

Ujrzymy byskawic — Ciszej! — Zdradzam myli,

1 Kodzaj krzese uywany w Kolumbji i stosowny do gorcego klimatu
krainy: jest to siatka jedwabna zawieszona na dwóch kwiecistych drzewach,

2 Muezin, zwoujcy pieni hid na modlitw Proroka,
S Au. wioska Czeczeców.
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Które rai wyobrania, które zemsta kreli;

Zemsta chciwa pokarmu, drca jak zmys godu.

Chcc myl obka, czytaj dzik powie Wschodu,

A cho odbiegniesz treci, dwik rymów powrotny

Bdzie jak szmer fontanny bezraowny, lecz smutny! —



M N I C H.
POWIE WSCHODNIA.

Jeden z braciszków zakonu w klasztorze na górze Sinaj w Arahji, trudnicy
si, zwyczajem rednich wieków, przepisywaniem dzie staroytnych pisarzy,

na ostatniej karcie przepisanej ksigi dodaje nastpujce sowa.

W samotnej celi w Sinaju kasztorze,

Czekam pospny a wiek mój przeminie;

Modl sie, patrzc na czerwone morze,

Albo na skwarne Arabów pustynie.

Oto jest owoc pracy zakonnika;

Oto na biaym ksigi pargaminie,

Co si na klamry srebrzyste zamyka,

S dzieje Rzymian, s dumania Greków,

Wskrzeszone myli , które si zatary,

Wskrzeszona pami dawnych wielkich wieków,

Które bez pisma jak ludzie pomary.

Moja to praca nadal je zachowa!

Pod mojem piórem wyrastay wyrazy —
Rónie barwiem pocztkowe sowa;

Po cianach byszcz wicone obrazy —
Purpur, zoto i drogie bkity,

czyem cudn malowida sztuk.

Ksiga ta bdzie dla wiekóvT nauk —
Ksig t pisa mnich w celi ukryty.

Oto zostaa karta nieskalana —
Zapisz na niej zdarzenie klasztorne.
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Byo to w rolcu — Narodzenia Pana —
W dniu, gdymy zbójców odparli napady.

Gdy ju ucichy modlitwy wieczorne,

Staem jDrzy ou miertelncm z gromnic:
Brat jeden kona, pospny i blady —
Tak pod spowiedzi mówi tajemnic:

SPOWIED MNICHA.

«W zakonnej celi, pod habitem mnicha,

Konam samotny — — Wó kamie pod gow,
Niech na nim zasn — Noc ciemna i cicha.

Myl moja wyscha jak ródo stepowe,

Ja sam jak palma usycham i widn.

« Niegdy na czele pokolenia ludu,

cigaem w piaskach z pócien miasta bdne;
Niegdy szczliwy, wród ndzy i trudu,

Pogardy okiem patrzaem na ndz.
A gdy mi rozpacz przycinie gwatowna,

Nie zwykem jków tumi pod namiotem.

Sam cierpic, drugim cierpienia oszczdz,

I cisn sztylet, stal jego hartowna —
Tak mona byo pisa na nim zotem, ^

Jako ty piórem piszesz w twojej ksidze.

II.

« Marzya dusza. Ile razy w si3ieki

cigaem w stepach znikome obrazy;

1 .Test to oznak prawdziwej damasceskiej stali, i potarta zlotem , za-

trzymuje na powierzchni lady kruszcu.

i
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Czsto mylaem e ju niedaleki,

Odpoczn w cieniu kwiecistej oazy —
Poche to byo i marne zudzenie.

«Raz jednak z wiatru zaciodnim powiewem,

Doszo mi dzikie, melodyjne pienie —
Wypuszczam konia i goni za piewem.

piew ten brzmia w niebie, na ziemi, do koa!

Coraz doganiam wyraniejsze tony;

Wkrótce ujrzaem zoty krzy kocioa:

Tym smutnym piewem brzmiay wasze dzwony,

«Wchodz, stanem przy ciemnym filarze.

Ju nie pamitam wraenia tej chwili —
W oczach si lniy zociste otarze,

Wycie piewali i wiata palili.

ciana jak niebo gwiazdami okryta,

Kada kolumna jak palma stepowa,

A na jej czole zoty li rozkwita,

A pod jej stop skaa marmurowa.

Promie z barwionych bijc szyb kocioa,

Niós z sob obraz na szkle malowany,

A potem w dymie kadzide zbkany,
W mglistych bkitach utworzy anioa.

Nie znaem wówczas sztuki malowida;

Widziaem tylko, e anio nademn
Roztacza zotem malowane skrzyda.

Spywa i patrza w dusz moj ciemn — —
Wtenczas rzuciem ojców moich wiar!

in.

«Ty mówisz mnichu, e to dzieo cnoty?

Ale Bóg cik zesa na mnie kar!

Dni moje gorzkie zatruy zgryzoty:

Wszyscy odbiegli, bracia si zaparli —
Sam ojciec przekl: Id, wyrodne dzieci!
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Id w wiat i zosta sam jeden na wiecie!

Przekl i wszyscy przedemn pomarli.

IV.

«Jej pikno wiecznie tkwi w sercu wyryta!

Pikno dziewicy jest jak pikno kwiatu:

Cudnie si byszczy, lecz prdko przekwita.

Ale gdy róa strojna w li szkaratu,

Utonie kiedy do mogiy piasku,

Jeli j tuman nakryje stepowy,

Róa w nim uschnie, lecz nie straci blasku;

Wiecznie zachowa swój li rubinowy,

Jak gdyby wczoraj rosa wród oazy.

Jak gdyby w^czoraj zerwana na boni:

Tak posta ary kwitnc, od skazy,

Mogia myli gasncych ochroni. —

((Pamitam dotd jej dziecinne sowa.

Patrzc na niene gór Iranu szczyty.

Raz mi pytaa: «Tam, pod gwiazd bkity,

Co to za lampa byszczy krysztaowa?

Patrz, jakim blaskiem gór wierzchoek spon!
Zapewne ksiyc w ich ono uton,

I w alabastrach byszczy si ukryty —

»

((Nie przesza chwila, ju byem na górze.

Wród niegów, lodu — i w tak prdkim biegu

Wróciem nazad, e doliny róe
Kwity, utknite w wazonie ze niegu.

«Ja miaem brata — Cae pokolenie

Byo mi niegdy jak wierna rodzina.

Dzielio razem i gód i pragnienie;
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A teraz kady z braci mi przeklina,

I chce mi szkodzi jawnie lub obudnie,

«Raz zapdzony na owach daleko,

Wracaem w skwarne pustyni poudnie.

Ko mój z pod kopyt miota piasek wrzcy —
Chwia si, znuony pragnieniem i spiek,

W rozwarte nozdrza chwyta wiatr gorcy

«Wtem jedzie Arab przez pustyni bonia.

Rzekem do niego: « Suchaj, bracie mody,
Musisz mie wod — daj mi kropl wody.

Widz e pene twe juki podróne;

Wody! nie dla mnie, lecz dla mego konia.)) —

A on mi na to: — « Czary moje próne;

Ostatnia pena, ciskam j o gazy.

Umieraj zdrajco. Giaur niechaj nie yje!

Gdybym gdzie wiedzia pobliskie oazy,

Z których ty pijesz, albo ko twój pije,

Zatrubym wody — — Bogdaj nie ochódo
Niebo, skd chodu twa dusza wyglda.» —
((Krzyknem wcieky: «W ywocie wielbda
Dla mego konia znajd wody róda ! ))

«I obaj zbrojni zwarlimy si razem,

Jako dwa wichry wród piasków tumanu.

Upad przeciwnik przebity alazem —
Ko mój pi wod! I ! Turban wroga zlata!

Patrz si — przebóg! ta twarz z pod turbanu

Dobrze mi znana — — Ju nie miaem brata.

VI.

((Lecz ko mi zosta i bieg przez pustynie,

Ko który myli Araba przenika.
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Jak stru na stepach, gdy skrzyda rozwinie,

Ledwie si ziemi stopami dotyka;

I grzywa konia z wiatrami igraa.

((Lecz przebóg! ko mój chwieje si, upada.

Patrz! a w piersiach tkwi zbójecka strzaa.

Ojcze mój! Ojcze; okropna to zdrada!

T strza w twoim widziaem koczanie

!

((Rumaka mego przeszo mierci drganie,

Parskn i gowa na piasku zalega.

Wtenczas spojrzaem na pustyni bonia,

Pierwszy raz mi si zdaa tak rozlega —
Stepy bez koca Ju nie miaem konia.

vn.

((Patrz! czy to mierci posaniec ponury

Wlecia do smutnej celi zakonnika?

Motyl, nie strojny w zoto ni w lazury,

Ledwo z jedwabnej dzi zmartwychwsta truny,

I znów tak blisko pogrzebu wiecznika.

Skrzyda czerniej jak zmarych cauny,

I ma na skrzydach pisany gniew Boy, '

Co mu tak ciy, e je w ogniu pali

Tak dziki Arab, gdy si los rozsroy,

W dzie jest spokojny i zatumi jki;

Lecz gdy noc ciemne przywdzieje zasony.

Lni przed nim jasno samobójczej stali;

Patrzy pospny na niebios sklepienia,

Twarz ma poblad i wzrok zapalony,

I wida drenie wstrzymywanej rki,

Silne, jak drenie godu czy pragnienia

1 Na skrzydach wielu motyli, a mianowicie szaraczy, znajduj si nie-

wyrane znaki. Lud prosty wierzy, i to s litery arabskie i e zawieraj

napis « Gniew Boy.»
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vni.

« Pikny nasz koció! U stóp jego waTy

Spienione miec na gazy ukropy;

Stoi na skale, jego krzy nad skay,

Jak ptak ulecia a pod nieba stropy.

A cudne palmy, pustyni królowe.

Przy nim si zdaj jak powiewne zioa;

Czoem zmiataj ganki marmurowe.

Jak gdyby chciay w procliu zoy czoa. —

wLecz wczoraj — ! Wspomnij godzin przestrachu.

Kiedy na koció napadli Araby.

Straszliwy odgos rozbieg sie po gmachu,

W klasztornej sali zebrali si mnichy —
Ale có znaczy mnichów odpór saby?

Ju miano wyda kocielne kielichy,

Gdy ja stanem: «Bracia! czj^ niegodnie

Mamy si podda? Niech nas Bóg omiela!

Wecie do rki psalmy i pochodnie,

I czarne szaty i krzy Zbawiciela!))

Rzekem, i zbrojny rzuciem si pdem
AV sam tum Arabów, niosem lepe ciosy.

Za mn si wiata snuy dugim rzdem,
I brzmiay hymnów pobone odgosy.

Pod mieczem mnicha leg nie jeden zbójca;

A kiedy wodza spotkaem na boni:

Mnichu widziae! On poleg z tej doni —
W twarz mu zagldam — — Ju nie miaem ojca

«A gdy nieszczciu nie mogem uwierzy,

Rzek mi, konajc: «Synu! kryem lica,

Aby si w boju nie waha uderzy.

Aby wyrzuca sobie mier rodzica.

Teraz, gdy moesz! teraz zapominaj

O zmarych — ciesz si z tymi, co zostali —

»
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«Ona — umara — od zgryzot? od stali?))

«Nie wiem, nie pytaj — lecz ojca przeklinaj!))

IX.

(d pokolenie pacze po swym królu!

A jam ostatni z królów pokolenia,

Jako pszczó matka, gdy w wymarym ulu.

Siedzi pospna nad córek grobami. —
I sama szuka grobowego cienia!

Ale za moja pami przodków plami.

Myl moja niegdy tak cudna, skrzydlata,

Bka si w zbrodni i jak kwiat przekwita.

Dzisiaj w ksiycu widziaem twarz brata;

Lecz kiedy oko podobiestwo czyta,

Znowu spostrzegem rysy ojca twarzy.

I znów si gbiej oko moje wkrada:

I znowu patrzy, znowu dziko marzy,

Z ona ksiyca wykwita twarz blada —
I znów poznaem — to byy jej rysy!

Smutne pamijtki wzrastaj, bez koca,

I tak si krzewi jak czarne cyprysy;

Ju duszy mojej odjy blask soca.

X.

To moje ycie — — teraz mier si zbia.

I czuj w sercu nieznan tsknot!

Wyznam ci mnichu, cho ciskam znak krzya.

Nosz na piersiach amulety zote, ^

Przez ni mi dane, jej ostatnie dary.

A w nich koranu drzemie myl zamknita,

Nie drzyj — myl godna chrzeciaskiej wiary.

1 Amulety s rodzajem talizmauów; urobione z drogiego kruszu, zamy-

kaj najczciej wiersz korauu.
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Tak mówi Prorok: « Dusza wiernych wita,
"Niechaj mioci, nienawi odpaca;

((Niech jako muszla srebrzystego ona,

((Kiedy pod ciosem chciwych ludzi kona,

((Morderc swoje perami zbogaca.

»

Mnie przyjaciele zdradzili najszczersi —
Mnichu, ty gniew mi ukazujesz z czoa,

Wic zerwij ! zerwij talizmany z piersi

!

Muzuman gdy si z amuletem dzieli,

Syszy ostatnie westchnienie anioa —
Zerwij. — Co sysz! czy to wiatr w tej celi

Smutnie zaszumia? — Syszaem westchnienie !»»

XI.

ClEl? DZIEWICY ARABSKIEJ.

<( Ciebie gos westchnie tumionych zasmuci?

Znikna niegdy jak senne marzenie,

A obraz drcy i zblady powróci

Do twojej myli, gdy masz zawrze oczy,

Aby ci znowu do snu ukoysa.

Pomyl! sen wieczny wkrótce ci otoczy,

A ty si wiersza pozbywasz koranu ?

luby! pomyl kto ten wiersz napisa,

Wspomnij na pikne krainy Iranu!

1 patrzaj na mnie — tu jestem, tak blisko!

Czyli ci moje nie znane wyrazy?

((Pamitasz skwarów stepowych igrzysko?

Te cudne, bdne pustyni obrazy.

Których cie miy podrgenón oci.

Sowacki. I. 7
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A gdy si zbliy, we mgach si rozpywa :
*

W nich teraz yj, w nich cie mój przebywa,

Blady, jak iskra gasncej pamici.

« Oto przybyam na blasku ksiyca —
Patrzaj! cie ary ciebie nie przerazi.

miertelna blado twarzy mi nie kazi.

Chciaam by pikn — ukrasiam lica

Kolorem róy czarownego kraju;

Chciaam by pikn — oywiam oczy

Promieniem rosy — wo moich warkoczy,

Jest tak agodn jak tchnienie ró maju.

« Pomyl mój luby! chwila ju si zblia —
Czyli by mamy wiecznie rozczeni?

Odrzu daleko ten czarny znak krzya!

On nas rodziela — odrzu go daleko!

Pójdziemy bdzi, para bdnych cieni,

W bdne krainy. — Tam przed skwarn spiek

Wiecznie nas kryj z mgy uwiane drzewa;

Wród kwiatów róda z sennym szemrem pyn —
Jamin srebrnemi kwiatami powiewa —
Inne tam soce lni nad t krain,

Inny tam ksiyc srebrzysty janieje;

Jak eter czyste wody krysztaowe,

Czarne cyprysy i drzewa palmowe,

A wiatr liciami wonnych kwiatów wieje.

«A gdy twa dusza ju od ludzi stroni.

Bdziemy yli samotni w tym raju.

Ani Araba ko nas nie dogoni!

Gdy bdzie ciga, próno si utrudzi.

Na skrzydach wiatrów, po piaszczystej fali —
Kraj nasz czarowny i mieszkance kraju.

' Wielu podrónych wspomina o tych dziwnych zjawiskaeli przyro

dzenia. Pielgrzym drczony pragnieniem, czsto spostrzega w pustyni nie-

dalekie jeziora a nawet obrazy palmy, które za zblieniem si wdrowca
nikn. — S to moe krainy duchów.

I

I

i
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Spyniemy w stepy — coraz dalej! dalej!

eby ju nigdy nie napotka ludzi.

«Ach pomyl pomyl nad szczcia obrazem,

Powiedz mi sowo — sen twój nie daleki —
Ty milczysz — Chcesz nas rozdzieli na wieki?

Pomyl! — ju nigdy nie bdziemy razem,

I nigdy nasze nie zcz si duchy —
Ty milczysz — !»

MNICH.

Boe! znikna — — O Mnichu!

Precz mi z gromnic! precz ze sowem skruchy!

Daj mi trucizn w wiconym kielichu,

Albo mi powró wity wiersz koranu!

Syszae! smutna to bya rozmowa!

Syszae? —
SPOWIEDNIK.

Bracie, ufaj w niebios Panu.

I sam si udzisz — i twe myli, sowa,

Brae za ponne wyrazy dziewicy —

xn.
MNICH.

((Ojcze! zgrzeszyem — — Gniew Boskiej prawicy

Roskruszy serce obkane, wrce —
Mnichu! gdzie ko mój! gdzie ko mój stepowy?

Ko co tak prdko pustynie przelata,

Miecc kamienie i piaski kipice

!

Wody dla konia! choby ze krwi brata! —

((Ach szybkie! szybkie odbyem dzi owy;
Ledwo wieczorem chmura tu nadpynie,

Którm dzi rano wycign na wschodzie!

((Mnichu! gdy potok lat prdki przeminie,

Zdaje si krótkim, jako przelot konia;

A ja tak prdko pieszy si przez bonia,

Anim odpocz gdzie w palmowym chodzie.
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xin.

((Napróno oczy podnosz ku niebu,

Cika mier moja — z podwoi kocioa
Dochodzi do mnie smutny piew pogrzebu!

I orszak mnichów nios kir, kobierce,

I wiata w rkach i zakryte czoa —
Modl si za mnie, lecz nawet pozoru

Nie ma boleci — — Zimne mnicha serce!

I mody zimne jak mury klasztoru! —

((Niecie mnie w stepy tam szuka grobowca;

Mio umiera wród kwietnej oazy.

Widziaem drzewa co prosz wdrowca
Zachwianym liciem, by spocz pod cieniem;

A gdy si zbliy, dr radoci dreniem — ^

Tam drzewa czuj — tu ludzie jak gazy.

XIV.

((Niech po mnie zabrzmi w pustyni jk dzwonu.

A moe Arab co si jazd strudzi,

Kiedy go odgos pogrzebowy zbudzi,

Na pó ockniony, nim znowu zadrzymie,

Przypomni sprawc swego króla zgonu

:

Senny, z przeklestwem wymówi me imi!))

' Tomasz Moor w poemacie Lalla-Rook, wspomina o drzewacli, iitóre

dr liciami za iiblieniem si c/lowieka.
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Klka mój wielbfd jak Iman ubogi,

Co si w modlitwie obraca do wschodu.

Jukami garby aduj do drogi,

Kilka daktylów w zapasie od godu;

U boku szabla dobrze wyostrzona,

W koczanie mierci ukryte nasiona.

I zy i rozpacz s skarbnic moj,

I z tej skarbnicy lud pody obdarzam.

mier nios ndznym co si mierci boj
Wesoych cierpie widokiem przeraam

;

Gdy na mej twarzy ujrz bole srog,

Szczliwi, bladn i mia si nie mog.

Puci si wielbd na stepów zacisze,

Z pod racic ogie wypryska mu gsty,

I siodo lekko jak do snu koysze,

A w zbach utej trawy sysz chrzsty.

Nim ksiyc srebrem pomaluje lica.

Wicej ubiegn drogi od ksiyca.

I.

Monym by musz, gdy za moj spraw
Tylu na wiecie pakao i pacze.

Raz, kiedy na wiat niosem zemst krwaw,
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Gdym bieg na stepy, wróg ludzkici uciechy,

Z ez cudzych winne wybiera haracze —
Patrz: nad morzem uklecona z trzciny

Chata uboga, z ziemi bite strzechy,

Kwieciste morza okryy roliny;

wiato byszczao przez atane szyby.

Po strzechach dym si bkitny rozciga.
Ha! czy mieszkaniec tej ndznej siedziby

Bdzie mi jeszcze weselem urga?

Niskiej zagrody przestpiem progi,

Ndza tam bya, lecz mieszkaniec chaty,

Czowiek na pozór ndzny i ubogi,

Cho cik prac utrzymywa ycie,

Ten drcy starzec, pochylony laty,

Trzyma gar piasku i mia si jak dzieci.

By to ubogi nurek, a w tym piasku

Odgrzeba pery. — O ndzo ebraka!

Pery — to pery! tak mae? bez blasku? —
Spojrzaem gorzko na szczcie rybaka,

I wiodem starca po nad brzegi morza.

Patrz, rzekem, oto z upów karawany

Pera ogromna, byszczca jak zorza;

Oto j rzucam w te wiry, w te piany.

Dosta j z gbi, a który z mocarzy

Per zakupi, da ci skarby zota.

Nadzieja w starca zabysna twarzy,

I wnet si rzuci w wiru fale ciemne.

Zgina pera, starania daremne!

Wypyn — bya na twarzy zgryzota.

Zatruem szczcie i pokój czowieka,

Daem trucizn, daem mu nadziej.

O! jake gorzko nad brzegiem narzeka,

O jak obfite do morza zy leje!

Widziaem potem jak poszed do chaty,

Z rozpacz upad na liciane oe;
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I woa z jkiem i paczem: O Boe!
Bybym szczliwy ! mogem by bogaty

!

miaem si gorzko, by to mieci szatana,

Dalej wielbdzie! dalej na pustynie;

Moe gdzie rado bynie niespodziana —
Nie dam ja uró tej bujnej krzewinie;

Moe gdzie zemsta to serce obudzi,

Ju skamieniae wród kamiennych ludzi.

Tak koral niegdy y pod morsk wod,

'

Nieraz si smuci przewidujc burze

;

Gdy soce w niebios bysno lazurze.

Koral jak majtek cieszy si pogod!
Ale zerwany wiciramy jesieni,

Skamienia, bdzc wród zimnych kamieni.

n.

Pamitam kiedy, byo to w poudnie.

Pyna zwolna wielka karawana;

Gdy przypyna nad pustyni studni,

Powstaa wrzawa ze miechem zmieszana;

Tum cay biey prdkiemi zawody.

Potem jak stadem sposzone urawie,

Gwarzy wesoo i zaczerpia wody —
Ale mier bya w tej wody przyprawie.

Bya trucizna. — Ha! po co si mieli? —

Ju pij! pij! jedna twarz poblada.

Tam upad drugi — tam bracia skostnieli,

T czara drca z martwych rk wypada.

Rzekby, e Diwy, e ciemni Anieli

Na wiat zarazy wyrzucali tchnienie;

Ani tak liczne na brzegu kamienie,

Jak byy trupy! — Z caej karawany

Pozosta starzec — modsi go ubiegli —

' Zdaniem naturalistów koral jest istot yjc, a kada r, jego gal.-jzck

skada si z mnóstwa oywionycli stworze.
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Piciu mia synów — wszj^scy trupem legli —
Przybieg nareszcie gdzie rozbite dzbany,

Gdzie ciaa synów leay na brzegu,

O! rozpacz! martwe byo cae plemi!

Chciwie, jak sorbet ochodzony w niegu,

Chwyci trucizn, z synami si zczy!
Przybiegem — starca chwyciem na strzemi,

I szybko w biegu uniós nas ko rczy —
Z pod kopyt iskry roznieca w granicie.

Uniosem starca i puciem cao.

Ha! on chcia umrze, ja mu daem ycie,

Gdy w yciu iskry szczcia nie zostao — —

Dalej wielbdzie! po co zwalniasz kroku,

Gdy mi roskoszne zajmuj wspomnienia.

Tu cicho, pusto — i tylko z oboku,

Ksiyc pospne czoo rozpromienia.

Gdy czowiek w stepy od ludzi ucieka,

Myl wasna wtenczas jest wrogiem czowieka.

Serce jak muszla wyrzucona z fali,

Pena limakiem ycia zamknie w sobie;

Cicha — lecz kiedy soce j wypali,

Suchaj — usyszysz gwar w kamiennym grobie;

Rzekby e wspomnie napeniona tumem,

Wszystkie zmieszanym rozpowiada szumem.

m.

Dawnemi laty jeszcze byem mody
Kiedy za strusiem na piaski zagnany,

Bystrego konia puciem w zawody!

Lecia i parska i biaemi piany

Srebrzy skrwawiony munsztuk i wdzida.

Stru nie móg skrzyde rozwin, cigany,

A ko mój lecia jak gdyby mia skrzyda.
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W tem patrz — midzy dzikie pusty g^azy.

Jakby czarowne raju malowida,

Kwieciem bysny zielone obrazy.

Pod palm, midzy róda krysztaowe,

Staa dziewica, królowa oazy,

Omglona w lekkie szaty mulinowe.

Twarz z pod zasony jak ksiyc z oboku,

W poowie widna, skryta przez poow;
A promie szczcia jania w czarnem oku.

Szczliwa! ona kochaa Solima!

Ucieka trzeba od szczcia widoku,

Oto ko nawet spina si i zyma.

Dalej mój koniu — — Sroszy nad tygrysy,

Leciaem gnany rozpacz, Kaima.

Ko mi zrozumia — zaniós pod cyprysy,

Tam Solim w cieniu cyprysowym drzymie.

Dziki ci koniu! Patrz jego rysy

Byszczay szczciem — zgine Solimie! —

Dziewico ! wkrótce wróciem w te strony,

Chciaem si zami nacieszy twojemi:

«Ha gdzie twój Solim? gdzie twój ulubiony?

Czy jeszcze jeste szczliw na ziemi?))

— «Mój luby)) rzeka «na piaskach spoczywa,

A wiatr pustyni jego ciaem miota;

Lecz skoro pierwsza bynie gwiazda zota.

Dusza si jego od ciaa odrywa —
Ty nie wiesz, nie wiesz, jakiem ja szczliwa!

Jego duch w niebios niesiony bkicie,

Przybywa do mnie, odzywa si w duszy,

A dusza jego zgaduje przybycie.

'

1 Obraz, który tu nastpuje, jest oparty ua podaniu wschodniem, e upiory

wracajc na wiat, pij krew i drcz osoby, które niegdy kochali za y-
cia. Arabowie zaradzaj powrotowi na wiat upiora ucinajc zmaremu gow
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«Gdy nic milczenia nocy nie poruszy:

Gdy nawet serca, co wzruszone bije,

Zanadto gonem wydaje si bicie;

On znowu przy mnie, znowu dla mnie yje.

Nie s to zmysów znikome utwory,

Ja go tu czuj — widz — on ponury!

Lekki, jak z mglistej utworzony chmury,

Ubrany w tczy zociste kolory.

Jego gos, dugie i dugie godziny,

Jak szmer fontanny dusz mi zachwyca!

A gdy ustami dotknie lekko lica.

Zda si, e spady kwieciste jaminy.

((Potem si zblia i krwi krople pije,

Cikie rozpaczy wydaje westchnienie;

A kiedy od niej bynie i odyje,

Gdy w nim ju kr mojej krwi strumienie;

Widz z roskosz jak ródo wysycha.

On z piersi moich chwyta wte tchnienie,

I sam z roskosz tem tchnieniem oddycha;

Na chwil moje zatrzymuje serce,

I jego serce zaczyna bi z cicha.

Z oczu mi bierze po wiata iskierce,

I jego oko tym si ogniem pali:

Z lic mych poycza jasnego szkaratu,

I jego lice bierze blask korali,

Cay rozwita podobny do kwiatu.

«A gdy on smutny wini los i siebie;

Serca Solima zachwycona biciem.

Sucham uderze, szczliwa jak w niebie.

e Solim jeszcze yje mojem yciem!

Wród nocy, w caej piknoci i sile

Byszczy, jak niegdy byszcza w szczcia chwile.

Lecz skoro pierwsze promienie poranka,

Owiec niebo w mgy róano-strojne,

Próno go tuli do ona kochanka,

On dry i zwraca oczy niespokojnie;
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I coraz <rai)ie i coraz blednieje —
I tak, jak ksiyc kiedy soce zoczy,

Blednie i we mgach topi si i mroczy —
Tak Solim w mgy si bkitu roz\vije.»

Wic jeszcze szczcia usnua budow?
Zniszcz j! Solim do ciebie nie wróci.

Znalazem trupa i uciem gow,
Upiór mogiy stepów nie porzuci!

Teraz dziewica cienia nie zobaczy —
Napróno czeka kadego wieczora;

1 miaa umrze w objciach upiora,

Przezemnie tylko — umara z rozpaczy.

Dalej wielbdzie tak pusto do koa —
Czy ju na ziemi szczliwych nie stao?

aden jk do mnie w pustyni nie woa,

Tylko sp kry nad samotn ska,
1 gono bije skrzydami czarnemi.

Szczliwszych nie ma odemnie na ziemi.

IV.

O nie! ta palma musi by szczliwa.

ródo si kryje pod stopami drzewa,

Patrz jako liciem mionie powiewa;

Kocha si w ródle, przed socem zakrywa,

Bo soce wzrokiem wykradoby wody.

Lka si oczu srebrnego ksiyca,

Na liciach spuszcza ros i ochody;

Wodom niebieskie odebraa szaty,

I daa swoj barw — swoje lica —
Kocha si w ródle i stroi si w kwiaty.

Stój! stój wielbdzie! t palm podpal

nie, zasypi ródlane krysztay.

1 skona palma w piekielnym upale —
Wkrótce z jej czoa kwiat opadnie biay.
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Zostanie sama wród pustej krainy,

Jak ja sam jeden zostaem wród wiatr?.

Niech cie uwidej wskazuje godziny.

Jak cie cierpienia wskazuje mi lata.

Stój ! stój wielbdzie, zakoczyem drog.

Trudno ju szkodzi ludziom — mier si zblia.

Czuj do biegu mniej polotn nog,
I strzaa z mojej ciciwy mniej chya.

Widz zdaleka mier pospn, ciemn —
Ju si czarnemi skrzydami nasuwa:

ZnRTT^ — — Ju widz jak wkrótce nademn,
Ten wielbd, który mierci nie przeczuwa;

Gdy wicher w stepach pospnie zawyje,

I zwoki moje toczy przez tumany,

W piaskach si czai, myli e pan yje.

e si pod pice skrada karawany.

Wielbdzie! pan twój w innym bdzi kraju.

Zasn na stepach i marzy o raju.

Nie! nie chc raju — lecz prosz Proroka,

Niech mojej duszy da stepy bez koca.

Dzikie i puste, bezbrzene dla oka,

I wiecznie wrce promieniami soca.

A gdy zapragn, wród dzikiego bonia,

Na me skinienie niech ródo wypywa;

Niech mi tam Prorok wróci mego konia,

Który gdzie w piaskach pustyni spoczywa.

Niech dla rajskiego duszy zachwycenia,

Step ten mych wrogów okryj mogiy;

Niech mi si wróc znów modoci siy.

Lecz nie wracaj modoci cierpienia.

O takiem szczciu serce moje marzy.

Ach! wtenczas bd spokojny! szszliwy!

Niech tylko aden, aden czowiek ywy,

Tej samotnoci przerwa si nie way.
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MiWDOWB, Król Litewski.

RoGNEDA, matka Mindowy, ociemniaa.

Hbjdenrich, Krzyak, Legat Papieski.

DowMDNT, Ksie Znalszawski.

Aldona, ona Dowmunta.
Teojnat, synowiec Mindowy.

Herman, Krzyak.
WojsiEKO, mnich, syn Mindowy.

LUTUWEK.

Krzyak..

Mnich F^y.

Litwini, Krzyacy. Paziowie, orszak Mnichów.

Scena w Zamku Nowoi^rodzkim



MINDOWE,

AKT I.

SCENA I.

(Sala w zamku Miiidowy.)

TROJNAT, HERMAN; PAZIOWIE nios kobierce.

HERMAN, do Paziów.

Kozcielcie tu kobierce, Papie je przysya

Dla króla poganina, co dzisiaj chrzest bierze.

wita korona skronie pogaskie okrya,

Niech wic czci wiar, niechaj jej witoci strzee;

Niech powaa Krzyaków wicone klasztory.

TROJNAT.

Jake cudnie utkane zamorskie bisiory!

Po takich kach nieraz ledz sarny tropy.

Niemcy musieli pokra z naszych dolin kwiaty,

Wstpi na nie, wo moe wydadz z pod stopy.

HERMAN, wstrzymujc go.

Wybacz Ksie Trojnacie, nie masz chrzestnej szaty,

Nie moesz po nich stpa, z Rzymu je przywo.
TROJNAT.

A kiedy bd królem! bd móg?
HERMAN.

Ha! moe,
Jeli razem zostaniesz i kocioa synem.

Sowacki. I. g
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TROJNAT,

A kiedy bd królem nie chrzecianinein?

HERMAN.

Marzysz Ksie!

TROJNAT.

Ty marzysz! jam dziedzic korony.

Kto wie czy bd czeka, a losu kolej

Spadnie na mnie dziedzictwo?

HERMAN.

udzisz si nadziej,

Ponn nadziej — Syszysz chrzeciaskie dzwony!

Syszysz? chrzeciaskiemi przemawiaj sowy.

Umilky wasze bory, ustay drzew szumy,

I ludzie milcze bd i uchyl gowy.

Syszysz te dzwony! teraz zbd niewczesnej dumy.

Zblade?

TROJNAT.

O nie! mylaem — e dzwony usysz

Na pogrzebie Mindowy.

HERMAN.

Przy dzwonów odgosie

Moe ciebie w grób wo!
TROJNAT.

Ja — spon na stosie:

Mnie modrzew cichym szumem do snu ukoysze —
Jeszcze usidzie sokó na martwem ramieniu,

Nastrzpi pióra — chartów zaskowycze sfora.

Ani mi ciasna ziemi uwizi zapora:

Ja z pieni Wajdeloty ulec w pomieniu.

Ulec — moe razem z jak Niemca dusz.

HERMAN.

Nie sysz twojej mowy, bo j dzwony gusz.

TROJNAT.

Wykrt krzyacki — sysza —
HERMAN.

Ju wydane hasa,

Spiesz chrzci Króla Litwy.
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TROJNAT.

Ty zawsze gotowy

Chrzci i grzeba ochrzczonych — id na chrzest Mindowy

Zapal tam wiec — zapal — i strze by nie zgasa —
Nim si dopali, pójdziesz za Mindowy trumn,

Oszczdzisz sobie trudu.

HERMAN.

O Ksie Trojnacie!

Nadto sab masz rk, dusz nadto dumn,;

Do czegó próne groby — ?

TROJNAT.

Czyli wy mniemacie

e trudno zabi stryja? Ochrzci trudniej byo,

A wycie go ochrzcili. Byem królem we nie,

A o chrzcie nigdy mi si nawet i nie nio.

HERMAN.

.Jeeli tak ? zamiary odkrywasz zawczenie.

We mgle ukryta zemsta, pospna i cicha,

Jest staoci rycerza : jawna — dum dziecka.

TROJNAT.

Gdzie wicej dumy, jako pod t zbroj mnicha!

Jak w si kryje, poda, nikczemna, zdradziecka!

Sam cel czsto oonych trudów nie opaci —
Patrz! Braciszek zakonu, najpodlejszy z braci,

Ostatni, wród pospnej wychowany celi!

Ndzny — na granitowej zasypia pocieli

,

Lub, o ndzo czowieka! w trumnie odpoczywa.

I tam upiony, dum zdradza przez sen, sowy:
Rzdzi klasztorem, z dumnej przeoonych gowy
Brylantami byszczcy znak godnoci zrywa,

I sam si stroi. — Patrzaj! a ten przeoony,
Ju marzy o czerwonym na gow birecie!

A ten co biret posiad — przez sen ju ma trony.

Trony papieskie Papie ? Papie , starzec , dzieci —
Dzieci przy Królu Litwy— nie straszny nikomu

!

HERMAN.
Wielki nasz Papie usiad gdzie w Italskim domu,
Z drc staroci doni, z osiwia gow.

8*
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Wielki Niechaj wyrzeknie jedno cielic sowo,

Którego brzmieniem ledwo zaljrzmi echa sali:

Od dwiku tego sowa mnogi tron si wali —
Spadaj, króle, bera wypuszczaj z doni,

Lub chwiej, si jak wiee, gdy Bóg wstrz-sa ziemi!

Ale gdy twarz agodn przed ludem odsoni,

Chrzecian mnogie na twarz pada przed nim plemi —
Drce bogosawiestwo starca si rozlega,

Od wzniosych wie Solimy do Batyku brzega.

Ksie! bdziesz przytomny przy chrzestnym obrzdzie?

TROJNAT.

Nie jestem wam potrzebny.

HERMAN.
Zegnam ci.

(Odchodzi z orszakiem paziów.)

TROJNAT sam.

Wic wszdzie!

Wszdzie mnichów spotykam! — Ale przyjdzie pora —
Przyjdzie — on zgin musi — z nim Niemcy wygin.

Mindowe, pierwszy z Ksit, Niemcom grozi wczora,

Dzi tron otoczj^ zdradn Krzyaków druyn

!

Lecz ten sztylet — w nim Litwa pokada nadziej —
Ze mn jest lud, kapani, Dowmunt m Aldony.

Dowmunt gdy na si zbroj krzj^ack przywdzieje.

Przyjdzie szuka wydartej przez Mindow ony;

I mci si bdzie — dla mnie w'olny tron zostanie.

(Patrzc w gb.)

Oto matka Mindowy, ciemna, obkana.
(Rogiieda wchodzi chwiejcym si krokiem, rkami naprzód wycigiiictemi

.szukajc drogi.)

Rognedo! przyjm od twego wnuka powdtanie.

ROGNEDA.

Wnuka? ja nie mam wnuka — nie mam syna — zrana

Miaam syna i wnuka --ju syna grób kryje.

TROJNAT.

Rognedo, ty masz syna! Syn twój yje.

ROGNEDA.

yje?!

Syn mój yje — ze wzrokiem pami utraciam —

1
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Kiedy patrzamm na wiat, wtenczas i ja yam,
A teraz noc tak ciemna! — Boe Litwy! — Boe!

(Siada z obkaniem staroci.)

Anno! daj mi przdziwo, oto zeszo zorze —
Dziewczta ! wy do pracy — miy szmer wrzeciona —

(Po chwili.)

Spij moje dzieci! matka przy tobie,

Na twojej gowie korona.

Spij moje dzieci ! pij moje dzieci

!

On yje i ja yj — ale moje ycie

Bliskie! bliskie ju grobu — i on zanie w grobie.

Nie ujrz go przed mierci — mier prdko si zblia.

Czy go widziae? jak on wyglda? —

TROJNAT.

Krzy ma na piersiach.

Mindowe?

ROGNEDA.

Nigdy nie widziaam krzya

Jak on straszny by musi —
TROJNAT.

Krzye brylantowe.

S darami Papiea.

ROGNEDA, poduoszc si ze zgroz.

Papie! Papie!
(Pada na krzeso.)

TROJNAT.

Kona.

ROGNEDA ,po ciwili.

Anna! staw koowrotek, podaj mi wrzeciona.

Papie! kto tu wspomina Papiea? — To echo,

Echo mojej pamici rani mi bolenie.

Dwóch miaam synów — tamten by moj, pociech.

Twój ojciec — drugi — marz — ja marz jak w nie.

Drugi — gdzie jest syn drugi? —
(Podczas ostatnicli sów wctiodz na scen: Mindowe w biaej cirzestnej szacie

z koron na gowie. Hejdenrich w ubio;ze Legata; z pod komy przero-

czystej przebija si zbroja. Herman, niesie krzy zoty przed Legatem.

DowMUNT w krzyackiej zbroi z zapuszczon przybic, ua której jest godem
róa; ua wezgowiu równie niesie zot ró i opodal od tumu opiera si o

jeden z filarów. Lutlwer.)
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Cznj krew koo mnie,

Mindowe jest tu blisko — Przybli si Mi udowe!

Pewnie z nowej wyprawy wieziesz upy nowe?

Pewnie teraz twa sawa zabrzmi wiekopomnie?

Sysz jak lud okrzykiem uwielbia twe czyny —
Czy wracasz z ciemnej mudzi? z ponad brzegów Dwiny?
Czy ukorzye Niemców zakon witokradzki

?

Czy Ru draa przed tob? czy dra król Kipczacki?

Czy z mnogim wracasz upem? z mnogiemi dostatki?

Powiedz, cieszy si bd, i ze zami matki

Bd ci bogosawi — przybli si mój synu.

MINDOWE.

Matko! co te szydercze sowa maj znaczy?

Na ubaganie Bogów dam kube bursztynu,

Dam dwa
,
jeli za jeden nie zechc przebaczy.

ROGNEDA.

On bluni ! jam syszaa — on bluni ! — O Ksi!
Nie mog równie poj co znaczy ta mowa!

Z ust twoich pyn dzisiaj niezwyczajne sowa;

Lecz jeszcze mio matki do ciebie mnie wie —
Zbli si, z bogosawiestwem do ma na ci spadnie.

Có to? ty mnie unikasz jako zgryzot mary;

Czy bez wszystkiego moesz obej si tak snadnie,

Jak bez bogosawiestwa matki — i bez wiary?

MINDOWE
Nie; s rzeczy bez których obej mi si trudno,

A wszake si obchodz, potrzeb naglony.

Tak z niejedn dzieraw rozstaem si ludn:

Oddaem Haliczanom brylant mej korony.

Ów Sonim, co wród smugów wznosi si pod niebo,

I Wokowyskie moje rozlege dzierawy.

Rognedo! trudno mi si obej i bez sawy,

Jednak sawie ujem, naglony potrzeb.

Jestem królem, lud wielbi — szydz wojownicy!

I straszniejszy dla Niemców by poysk przybicy.

Nieli ta korona, która tylko wieci

Blaskiem marnym dla niewiast i gminu i dzieci:

Ale cierpmy do czasu , taka losu wola —
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Trudno, nawet Mindowie, z losem dziaa sprzecznie. -

Matko! czyli mnie bdziesz nienawidzie wiecznie?

Matko! czy ci nie mio widzie w synu króla?

Oto przed tob, czoo wieczone uginam,

Bogosaw mnie wic Matko! bogosaw!

ROGNEDA , wycigajc nad nim rk.
Przeklinam!

HEJDENRICH.

Nikt nie odpowie Amen.

ROGNEDA.
Mindowe! Mindowie!

Posuchaj mnie — suchajcie wy mnichy krzyowe!

Przeklestwo wam! przeklestwo krzyackiej obudzie.

Co jak zaraza Litw ciemnem skrzydem kryje!

Synu! ciebie zaraza dotknie — nie zabije,

Ale od ciebie bd uciekali ludzie.

Zostaniesz sam na wiecie, bdziesz y mój synu!

Wymr ludy, na które kad elazne pta,

I zostaniesz samotny na mogiach gminu.

Ta wiara! wiara ciemna, przez ciebie przyjta,

Poczy ci z narodem co Litw pochonie.

Siedzisz na tronie , z tob i Papie na tronie

!

Mindowe, ty masz dzieci — to bd morderc!

Id, zabij je w koysce, wasne morduj syny!

Urodziam gadzin, ty rodzisz gadziny!

Ha! rozdaram ci serce ! rozdaram ci serce!

(Wychodzi wsparta na Trojuacie.)

MINDOWE.
Syszelicie

!

HEJDENRICH.

CÓ znaczy przeklestwo poganki ?

MINDOWE.
To jest przeklestwo matki! Ale tak — có znaczy?

Marne sowa bezsilnej zemsty i rozpaczy?

HEJDENRICH.

Zaprzestamy ju przykrej o przeklestwach wzmianki

Oto z bogosawiestwem nios list Papiea.
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MliNDOWE.

Ta nie znam pisma — czytaj

!

HEJDENRICH.

Krótko rzecz przeo -

Papie ciebie pozdrawia królu, w imi J^oe,

I chrzecian poddanych twej pieczy powierza.

Przypomina ci królu, aby by gotowy

Broni twej wiary mieczem, a rozszerza sow3\

Nadto — znajc jak wielka jest twoja potga

,

Gdy pastwo Litwy mieczem skrelon granic^

Od Batyckiego morza, do hord Krymu siga,

Powikszone nie jedn ocienn dzielnic,

I jak potok wezbrany cigle si rozlewa. —
Z wielkich krajów nasz Papie twej wielkoci miar
Biorc, po wtórnym synu susznie si spodziewa,

e skoro tak ukocha chrzeciask wiar,

Dajc nam przywizania niemylne dowody.

Zechcesz jak czyni Polski i Niemiec narody —
(Mi udowe si marszczy.)

Znana albowiem wielka wspaniao Mindowy —
Zechcesz mówi, jak czyni inni wojownicy,

Na olej lampy, w Piotra witego kaplicy.

Przysya rocznie w darze jeden grosz od gowy.

A chcc dowie jak wielle cnot tw miuje,

W zawdziczenie ci Papie, daje i daruje,

I wszelkiej wadzy tobie Miudowe uycza, •

Nad wszystkiemi krajami, które w dalsze lata

Zagarniesz mieczem w Busi , u Towtwia brata.

Lub zyskasz na Danielu ksiciu z Halicza.

MINDOWE.

Czy to szyderstwo? pierwszy raz papieska mowa,

Zabdzia a w Litwy ponure krainy;

Pó dnia pyny sodko twe miodowe sowa,

Z trudnocim rzecz wyledzi wród sów pltaniny.

Ceni ask Papiea — korzysta z niej bd —
Zatrzymam pewno kraje które sam zdobd;
Nikomu nie ustpi mojej pracy plonu.

Wezm kraje zdubyte na Haliczu, Rusi,
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A gdy si uda, kraje waszego zakonu.

Papie gdy tak rozdaje, sam wiele mie musi,

A std rzecz uwaajc, atwo teraz wnosz,

e mu na olej Litwy niepotrzebne grosze.

HEJDENRICH.

Ze zej widziana strony rzecz, z si okae;

Lecz wierzaj mi, najlepsze s chci Papiea.

Patrz jak drog wito przysya ci w darze;

Jej stray twoje ciao i dusz powierza.

Ona ustali cnoty, zagasi zapay.

—

Pewnie wiesz, jak Sebastjan z cnót swych znakomity

Skona mczesk mierci — oto drzewce strzay

,

Któr ten wity zosta na krzyu przebity.

Obficie napojone we krwi Sebastjana.

MINDOWE , wyjmujc sztylet.

Dam ci podobn wito dla Papiea pana.

Ten sztylet od dziecistwa wisi mi u boku —
Pi krew starców i niewiast — i tkwi mi w pamici

e kiedy umierali, w tym ofiar natoku,

Byo kilku tak witych, jak s wasi wici.

Có to ? drysz—
HEJDENRICH.

O Mindowe! godzien Boskiej kary

Ten, kto wiar przyjwszy, bluni przeciw wiary!

Z naszej rki niedawno wzie tytu króia,

Jeszcze nowa twa godno niepewna i drca!
Wiesz jak czarno pisana nasza Rzymska bulla:

Dawnych królów, cesarzów, z dawnych tronów strca,

Jednym pocigiem pióra, bez sporu, bez bitwy

MINDOWE.

Kiedy nie bd królem, bd Ksiciem Litwy,

Bd was dar i pali, rabowa i upi,
1 teraz nadtom drogo tytu króla kupi.

Jeli miabym pochlebia i way w umyle
Sowa, które wymawiam, mówic to co myl —
Ci wolno nie gadaj , których jarzmo gniecie —
Ale mnie kto da prawa? kto mi zwie mow?
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Czy jest jaki drugi Mindawe na wiecie?

Albo moe wasz Papie jest drugi Mindowe!

HEJDENRICH.

Panie! oba innemi przemawiajmy sowy.

Przez usta posa Papie uczucia wynurza,

Zakocz wic poselstwo —
(Wskazujc iia niesione przez Dowmunta \vez2;lo\vie.)

Oto zo^^a róa,

Dla twojej, panie, ony — Litewskiej królowy.

MINDOWE.

Dla mojej ony? dawno umara mi ona.

Czy nie wie o tem Papie?

HEJDENRICH.

Przebacz bd Papiea

Ale ta ciemna Litwa, lasami omglona.

Zasania ci przed wiatem; zamku twego wiea
Jest nisz ni te sosny. Komu zo dary?

MINDOWE.

Matce mojej —
HEJDENRICH.

wiconej nie przyjmie ofiary.

MINDOWE.

Posuchaj wic Krzyaku, zó je przed Aldon,

—

Jest siostr mojej ony, bdzie moj on.
Niech tu stanie Aldona!

(Jeden ze stray wychodzi.)

Wy! gowie kocioa
Odniecie te wyrazy: Cho korona zota,

Z lekkiej blachy, zaledwo dotyka mi czoa;

I gdyby nie przecudna jej hci robota,

Ledwie kilka florenów zaway na szali;

Jednak wdzicznie przyjmuj dar papiea pana —
Lekk jak li koron elazo ustali.

Jaki tron jest wietniejszy? Czyli Ru znkana,

Gdzie ksita, stargawszy krwi zwiski przyjazne,

Lodowaty kraj niszcz — jedne tylko Lachy,

Itosncej Litwie piersi stawiaj elazne.

(Aldona wcbodzi.)
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Oto jest pierwsza z dziewic Litewskiego grona,

Sprawiaj twoje poselstwo.

HEJDE.NKICH, do Aldony.

O ty! której skronie

Wkrótce uwieczy Litwy zocista korona,

Przyjm ró, któr Tybru wychowao bonie!

Tam pod wiary promieniem zote rosn kwiaty.

ALDONA.

le si zgadza blask zota z aobnemi szaty!

Miaam ma — mam ma, jeli jeszcze yje —
On si tua po wiecie — Przysigam mu wiar —
Nigdy korona moich skroni nie okryje;

Ale wdzicznie przyjmuj Papiea ofiar.

Czuj, wkrótce z tym zimnym rozstan si wiatem.

Ten kwiat niezwidy, bdzie mym miertelnym kwiatem.

HEJDENRICH.

Jak niemieckie dziewice
,
przyja bez braku —

Zoto zawsze jest zotem —
(Daje znak Dowmuntowi aby poda ró. Dowmunt si zblia drcy.)

MINDOWE, wpatrujc si w Dowmuiita.

Co? Ty drysz Krzyaku?

Kto ty jest? —
ALDONA, wznosi oczy na Dowinunta.

Ach!
(Pada omdlaa. Dowmunt wychodzi.')

MINDOWE.
Omdlaa! wynie j z komnaty!

ciga tego Krzyaka. Ha! co to si znaczy?

Kto on jest?

HEJDENRICH.

Nie wiem panie, nosi giermka szaty

Przyby do nas pospny, z wyrazem rozpaczy,

Zacign si w szeregi nieznany nikomu;

Sdz e to wygnaniec z wyspy Albijonu,

Na hemie nosi ró, znak Lankastrów domu.

MINDOWE.
Precz std mnichy najemne! koo mego tronu

Widz sztylety — precz std— !
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HEJDENRICH.

Wiara królów strzee.

Zegnamy ciebie, panie!

(Odchodzi z orszakiem Krzyaków.)

MINDOWE.
Przystp Lutuwerze.

Nie wiesz co to za jeden jest ów^ Krzyak mody!

LUTUWER.
On najmniej podejrzanym zdawa mi si w tumie —
"Mody, jeszcze rycerskiej nie nosi ostrogi —
Milczy, bo po niemiecku nikt go nie rozumie;

Stroni ludzi, bo smutny — smutny, bo ubogi.

MINDOWE.
Trudno aby podejrze ciemny tok rozegna.

Jam go dobrze uwaa przy chrzestnym obrzdzie,

Gdy kapan bogosawi, on si nie przeegna.

To Litwin

LUTUWER.
o Mindowe! pewnie jeste w bdzie.

To Krzyak. — Czyby Litwn przywdzia tak zbroj?

Z czarnym krzyem, w krzyackim wicon kociele;

Sam bym si nie odway, wyznam królu miele,

e ja si wicej krzya, ni Krzyaków boj.

A chocia chrzest przyjem za twoim rozkazem,

Lkam si nowej wiary, jako nowej tarczy;

Nowa nie zawsze z wrogiem w obronie wystarczy,

Czsto jak szko si kruszy, dotknita elazem.

Zmuszony y wród Niemców, mcz si i yj,
Lecz nienawi do tyla rozkrzewia si w duszy —
Kiedy jestem przy Niemcach tak mi serce bije,

e mi si kiedy w piersiach od wzgardy rozkruszy.

MINDOWE.

Tak myli lud Litewski Suchaj Lutuwerze,

Wierz twej nienawici jak w tw wierno wierz.

Teraz mi tej ostatniej potrzebne dowody:

Ten Krzyak, przewiduj, jest to Dowmunt mody.

Nie wiem — nigdy Dowmunta nie widziaem twarzy

;

Lecz przeczuwam — on ledzi by mi zej bez stray

,

J
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Zdradziecko zamordowa — — Trzeba rzecz wybada,
Wyledzi — jeli Dowmimt, pewna mier go czeka.

Dowiedz si —
LUTUWER.

o Mindowe i na có odkada?
Nigdy nie myla tyle nad mierci czowieka -—

MINDOWE.

Jeeli teraz myl, mam suszne powody.

mierci Krzyaka mszcz si wszyscy krzyownicy —
A ja, nim z nimi zerw, chc aeby wprzódy

Rozeszy si ich wojska z Litewskiej granicy;

Chc eby si wprzód Rusi rozproszyy tumy,

Które jak czarne chmury ponad Litw wisz —
Potem u siebie rogi litewskie usysz.

Teraz niechaj rozsdek trzyma miejsce dumy.

LUTUWER.

Gdyby posucha królu co radzi to serce,

Tyby wszystkich Krzyaków zebra w dolnej sali,

Potem zamek podpali, niech si z nimi spali!

Lub Litwinów ukrywszy za cienne kobierce,

W kryjówki, w czcze kolumny, i w próne filary.

Skinby, na skinienie padyby ofiary,

I krzyackiej krwi strumie po murach popyn. —
A jeli jest w tym tumie i Dowmunt by zgin.

MIMDOWE.
Poradzie z zapaem — tak radz rycerze.

Co wol mieczem dziaa, ni myl i sowy;
Lecz nie pójd za twoj rad Lutuwerze,

Inny mam wcale zamiar — usnuty, gotowy.

Ona sama odkryje tajemnic zasony,

Dowmunt zginie, padajc przy stopach Aldony.
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AKT U,

SCENA I.

ROGNEDA, TROJNAT.

ROGNEDA , stoi oparta na kamiennym stole.

Podaj mi czarg — Litwo! Litwo nieszczliwa!

Dla twoich Bogów now powic ofiar,

Syna powic — rozpacz serce mi rozrywa!

Ja go zabij z paczem — podaj mi t czar! —
Napeni j trucizn. — Boe Litwy! Boe!

Niech on umrze spokojnie — niech nie cierpi dugo,

Ja go zami obmyj — na stosie poo,
Zapiewam pie — grobow uczcz go posug.

(Sypie trucizn.)

za upada do wina, moe ta za matki

Zniszczy skutek trucizny? Czy ju noc na niebie?

Tak mi ciemno — Wsypaam trucizny ostatki.

Dla mnie nic nie zostao —
(Mindowe wchodzi na scen; Lutuwer rozmawia z nim, wskazuje na czar

sam oddala si.)

MINDOWE, z udan spokojnoci.

Matko! witam ciebie!

Witam mody synowcze. -Powracam z ogrodu,

Suchaem jak z nad Niemna piew sowika pynie,

Zachwycony urokiem wieczornego chodu;

Ale niemniej szczliwy przy mojej rodzinie

,

Znajduj szczcie w domu — zawsze mio wasza,

Chmury nieszcz wiszce nademn rozprasza.

Przy was jestem bespieczny — zasypiam w pokoju.

Ty milczysz matko?

ROGNEDA.

Synu; moe chcesz napoju?

Oto wino —
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MINDOWE.

Ju wino piem dzisiaj rano,

Przy chrzcie moim.

ROGNEDA.

Blunierca

!

MINDOWE, do Trojnata.

Nim gwiazdy powstan

Trojnacie masz opuci litewsk stolic.

Zaniesiesz Wojsiekowi to pismo odemnie;

Zawiera ono w sobie wan tajemnic.

Powinno by wrczone prdko i tajemnie.

Wojsiekowi skd ind znane s me chci,

Wymagam wic popiechu — pomnij nakaz srogi

!

Biada! jeli si zwrócisz z przykazanej drogi,

Biada! jeli woskowej naruszysz pieczci.

Oto masz list.

ROGNEDA, na stronie.

Ju odkry Trojnata zamiary —
Wic pozbawiasz mi wnuka? przynajmniej z tej czary

Spe toast poegnania.
(Mindowe bierze podan czar, lecz jej nie pije. Rogneda po chwili drcyi

gosem.)

Czy wypi? —
MINDOWE, uderzajc si w czoo.

Rogneda!
ROGNEDA.

Nigdy krwawe sumienie spoczynku ci nie da?

Widzisz krew w gbi czary?

MINDOWE.
W napojach biesiady

Nigdy krwi nie spostrzegam, ale trucizn jady.

ROGNEDA.

Poka ci jak twoja podejrzliwo zwodna,

Speni j do poowy, ty j spenisz do dna.

MINDOWE, ciska i tucze czar.

O matko, co wyrzeka? Precz czaro przeklta!

Ty mi bya najdroszym przodków moich darem!

Jedyny prawie spadek, zawsze dla mnie wita.
Nieraz na ucztach sodkim szumica nektarem.
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Gflzie za morzami w kryszta roztopione piaski

Wyday ciebie z ona — nieraz pena wina,

Zacliwycaa zdumione wejrzenie Litwina,

Gdy soce w tobie grao tysicznemi blaski

!

Ja ciskam ci o gazy! — Matlco, co wyrzeka!

Skd ta nienawi czarna? skd ta zemsta wcieka?
Chciaa umrze i syna wtrci do mogiy!

ROGNEDA.

Ukarz mi — znios kar, ja mam jeszcze siy!

MINDOWE.

Ha, tak! chciaaby matko, znoszc kar srog,

W obliczu ludu umrze mczenniczk wiary?

Alem nadto przezorny, bym powciga kary

Tych, którzy chc mi szkodzi, lecz szkodzi nie mog
Bd wic spokojn matko — uraza tak maa -

ROGNEDA.

Nie chciaam ci urazi — jam ci zabi chciaa.

(Wychodzi wsparta na Trojnacie.)

MINDOWE sam.

Sam wic jestem, sam jestem; walczy, szerzy mordy,

ledzi spiski — trucizn chodzi spieke wargi;

Wdzidem krwawem ciga dzikie ludu hordy —
To moje ycie — usta nie wydadz skargi!

Nie widz e ja cierpi. — Zbd si Trojnata:

Pochwyc go, postrzyg, zamkn w mur klasztorny.

Przed ludem mi zakrywa tajemnicza szata.

Chrzecianin , Krzyaków przyjaciel pozorny,

Wkrótce zgnbi te zmienne, dwugowe poczwary.

Wygin wszyscy! — Wiara? wiara - czcze wyrazy?

Chrzciem si , bo mi wtenczas trzeba byo wiary

;

Teraz, có za rónica — czy krzy od Papiea,

Czy w cerkwiach ruskich zotem byszczce obrazy,

Albo ksiyc Mogoów— — Miecz wiar rycerza. —
Lecz Aldona nadchodzi, zbadam tajemnic,

Kto jest ów tajny Krzyak.
(Aldona wchodzi.)

Aldona! twe lice

Zawsze we zach — wic wszdzie widz zy i zdrady. 'r
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Sztylety, trucizn czary, i miodowe sowa —
Przebacz, ciebie przelka ta gwatowna mowa!
Ty drysz Aldono? znikn twój rumieniec blady.

Oto czara z trucizn o gazy rozbita —
Chciaem j speni, dotd bybym w cichym grobie;

Lecz wyznam ci Aldono ! nadzieja ukryta

Wytrcia mi czar! — jedna myl o tobie.

Aldono ! powiedz sowo.

ALDONA.

Panie! twe cierpienia,

Ani mi twoja mio nigdy nie zniewoli.

Nacóe mi domowe przerwa zatrudnienia!

Któremi sodz dugie godziny niedoli?

Gdy w gronie moich dziewic, przy lampy pomieniu,
Widz jak w koo srebrne tocz si przdziwa;

Gdy sysz pie rodzim w ich agodnem pieniu,

Przez chwil cichem szczciem tak jestem szczliwa,

e czsto nad mojemi krosnami schylona.

Widzc jak kwiat pod igy dotknicien rozkwita,

Cierpie moich zapomn — póki cikie z ona
Nie wyrwie si westchnienie, z oczu za ukryta.

MINDOWE.
Ty spokojna? ja nie chc widzie ci spokojn!

Szczliwa? nie chc eby ty bya szczliw!
i^Tiech serce twoje zawre sprzeczn uczu wojn,
Niech je niszczy rdza cierpie, zgryzota rozrywa.

A gdy z widokiem cierpie nadto oswojona,

mier jest dla ciebie now, dzi skoczysz dni twoje.

ALDONA, z przeraeniem.

Bagam ci panie! bagam na bogów imiona!

Nie zadawaj mi mierci, ja si mierci boj!
Wszystko mi, wszystko bliski zgon ju zapowiada!

Koniec mój — o, przeczuwam, bdzie nadto skory!

Patrzaj Mindowe I patrzaj ! jak twarz moja blada

,

Na twarzy rozmarzone gorczki kolory.

Szklistym blaskiem pospnie oywione oczy —
Wkrótce mi ca cicho grobowa otoczy.

Nie jedna z dziewic moich, co cierpie nie znaa.
Sowacki. I, q
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Mówic do mnie, nim skoczy, zami si zaleje;

A gdy mówi, gos znia, jak gdyby nie miaa.
Dwikiem mowy, lub marne podajc nadzieje,

Zbudzi gbokiej ciszy, która jak sen miy,
yjc, osonia witoci mogiy.

MINDOWE.
Ty chcesz y, jake silna ch ycia? Aldona'

Moe w sercu nadzieje karmisz br^dantowe?

wiem ja, e gboko oczy dziewic ton,
1 przenikaj gazy i zbroje stalowe.

A dopóki z pod hamu nie wykwitnie lice.

Znajome, ukochane — wgldasz pod przybice.

Musia by l)lady?

ALDONA.

Panie! kto?

MINDOWE.
Ten krzyak mody —

Krzyak, czy Litwin —
ALDONA , na stronie.

On go nie pozna!

MINDOWE.

Widziaem!

Jake zadraa — pada! Silne to dowody.

Lecz jeszcze bd inne. — Niegdy ja sam draem,
Kiedy blado cierpienia omglia twe czoo;

To dzikie serce z twojem sercem bio razem —
Kiedy si wegelia, braem twarz weso.
Dzi to ju przeszo — dzisiaj jestem zimnym gazem.

Suchaj! czy znasz Krzyaka co wród mnichów zgrai.

Nieznajome mi lice czarn zbroj tai?

Znasz go?

ALDONA. f
Wierzaj mi! wierzaj ! ja go nie znam panie!

MINDOWE.

Moe go poznasz, sodkie to bdzie poznanie! M
Próne proby, mam zbroj i serce ze stali. — ^
Aldona 1 ja si skryj w tej przybocznej sali.

Tam kade wasze sowo dojdzie mego ucha,
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Zwaszcza gdy teraz nocy panuje milczenie;

Kiedy go bdziesz wita, pomyl e król suclia,

1 mieczem przerwie krótkie szczcia zachwycenie.

(Odchodzi przez drzwi boczne.)

ALDONA, sama.

Mindowe ! o Mindowe ! — Poszed. — Nieszczliwa

!

Zostaam sama jedna, czeka chwili zgonu,

Chwili nad zgon straszniejszej. — Lampa dogorywa.

A na dworze noc ciemna, sh^cha szum jesionu.

Szum sosen cichy — wszystko! wszystko mi przeraa,

Ten szum drzew i ta cisza — to cisza smtarza.

O jak mi ciko! — Nie ma i — jeszcze go nie ma.

Moe nie przyjdzie? — Boe! niechaj nie przychodzi!

Niech go anio ostrzee! — przeczucie zatrzyma! —
(Patrzy przez okno.)

Tam widz, za lasami blady ksiyc wschodzi,

Czarne sosny pospnym witajg. go szumem;

Rozdarte chmury duchów napenione tumem —
(Po chwili.)

Nie przychodzi — on moe nie przyjdzie — ja pacz,
W tej chwili gronych króla niepomna wyroków!

Smutno mi e nie przyjdzie, e go nie zobacz —
Chciaam go widzie — Boe! sysz odgos kroków! —
O nie, to róda szumi w zamkowym ogrodzie.

Ach! on idzie! to — Dowmunt, poznaam po chodzie.

Jeszcze goniej — i goniej — jam znowu syszaa —
Udam e ja go nie znam — em nigdy nie znaa.

Król go nie pozna —
DOWMUNT, wchodzi z zapuszczon przybic w krzyackiej zbroi

Potwarz okamaa zdradnie

Serce Aldony — teraz widz j — tak blada —
Czy drczona sumienia wyrzutami, bladnie?

Umie rozróni blado od bladoci. — Siada —
Nie odwrócia lica. — Dawniej szelest szaty.

Szelest kroków odgada — poznaa — a teraz

Nie odwrócia lica! Idc w te komnaty,

Bdc na progu, z progów wracaem si nie raz.

Tak mi okropnie ! ona mi nie pozna? moe
^ie zechce pozna. — Pani! — Zadraa.
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ALDONA.

Rycerzu

Ktokolwiek jeste, w pónoc bi^dzc po tym dworze,

Módl si — oto róaniec widz przy puklerzu,

Módl si i — wyjd —
DOWMUNT.

Wyjd? — Wida e Litwy królowa,

Przywyka rozkazywa — na jej zawoanie

Przybiegnie zbrojna, liczna, warta paacowa.

Wyjd z wrót gmachu — tylko po mnie tu zostanie

Krew —
ALDONA, cicho.

Moja —
DOWMUNT.

Nie wiem! nie wiem — lecz tu krew zostanie.

Wiesz kto ja jestem? Czyli twe serce przeczuwa? —
ALDONA, jak echo tym samym gosem.

Czy twe serce przeczuwa? —
DOWMUNT.

Powtarza pytanie I

Odpowiedz! —
ALDONA.

Wyjd —
DOWMUNT.
O Boe ! ona myli , czuwa

,

I tnk jak pi%ca zwiza nie moe wyrazu,

I myli j odbiegy. — Suchaj! czy ty z gazu?

Dwa sowa! imi moje! — Szalony! szalony!

Oto mi czoo ciemna przybica okrywa.

Posta kradnie, paszcz czarnym krzyem naznaczony,

I jake pozna moga?
(Odkrywa przybic.)

Patrzaj ! nieszczliwa —
Czy ty mi znasz? Jak dasz by zbawion w niebie?

Odpowiedz — i uciekaj! ach uciekaj ze mn —
Znasz mi? —

ALDONA.

Czy ja znam? Boe! nie, ja nie znam ciebie,

Nie! nie! nie przypominam — moe — tu tak ciemno
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Moe dla tego. — Suchaj teraz moje oczy

Od cigych ez pospn, skryy si zason,

Mga ciemna wszystkie dla nich przedmioty pomroczy,

I zaledwo z ez oscin, znowu we zach ton.

Szczcie moje z nieszczciem nie zna równej szali

,

Jak mara obkana kocz ycia drog.

Nie ! nie! ja ciebie nie znam — teraz zna — nie mog. —
DOWMUNT.

Nie poznaa — to lampa tak ciemno si pali.

(Bierze lamp ze stou i owiecajc twarz , przyblia si de Aldony.)

Patrz! patrz!

ALDONA.

Bagam si! bagam, ach oddal si panic!

Oddal si — wiato lampy oczy moje razi.

O patrzaj! niezadugo zabynie witanie,

Patrzaj ! ju blask jutrzenki twarz ksiyca kazi.

nieba! — ciebie w sali wiato dnia zastanie.

DOWMUNT.
Ha! mczarnio okropna! mczarnio szatana!

(Do Aldony, która si zblia pomiszanie.)

Czego chcesz? precz odemnie! mier jedna zostaa. —
(Ze miechem obkania.)

Cha! cha! jaka myl dzika! upa na kolana,

Upa przed ni. — Cha! cha! cha! prosi, by poznaa —
Lub moe kupi pami zimnym, zotym kwiatem? —
Wic wróc tak samotny w dzik, wiata drog?
Przepa si otworzya midzy mn, a wiatem. —
Nie mog wróci — trzeba umrze — umrze mog.
1 przed mierci naucz j wymawia imi
Znajome, zapomniane — naucz jak dzieci,

Lub jak ucz sokoa, wtenczas gdy zadrzymie

Przerywajc sen — przerw jej sen — senne ycie —
Suchaj! wiesz kto ja jestem? —

(Dobywa sztytetu.)

Nie ! nie ! bezimienny

Upadn przy jej stopach jako li jesienny —
Rzucam si ca dusz do grobowej ciszy —

ALDONA.

Dowmuncie! ach Dowmuncie!
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DOWMUNT.
Jeszcze gos Aldony?

ALDONA.

Znam ciebie! kocham! suchaj — on widzi! on syszy I

Sam ! Mindowe w tej sali ! za temi zasony I
—

DOWMUNT.
O Boe! jake mio powróci do ycia —
Ty mi kochasz? Mindowe gdzie jest, gdzie si kryje?

Ach straszn,! straszn miaem chwil do przebycia,

Dotd mi krew wzburzona gono w piersiach bije;

Aldona! ta chwila stoi przed oczyma,

1 nie che znikn, póki szczcie si rozpali —
Ta chwila wszystkie myli nad przepaci trzyma

!

Ale nie wróci. —
ALDONA.

Luby! syszaam dwik stali —
Chro si! chro si Dowmuncie! mój drogi! mój miy!

DOWMUNT.
Co mówia? Mindowe gdzie jest? w tamtej sali?

To daleko — ucieka nie ch — nie mam siy —
O nie! nie! tyle szczcia! Nie, to nie jest zdrada?

Ja musz by szczliwy — musz widzie ciebie.

Zgasa lampa, lecz ksiyc przywieca na niebie,

Chod do wiata Aldona. — O! jaka ty blada! —
Rumieniec zy obmyy, ar gorczki strawi;

Jaka ty blada! — jam ci nie tak zostawi!

ALDONA.

Nie, to bladszy ni zwykle, to ten blask ksiyca,

Twarz mi dzisiaj ociemni. —
DOWMUNT.

Wic ksijj^c przeklinam

!

Jeeli barw róy kradnie z twego lica.

Ha! przeklinajc ksiyc, ludzi zapominam.

ALDONA.

Luby! syszysz dwik stali? Czy syszysz? To oni!

DOWMUNT.
Sysz jakie stpania — syszaem chrzst broni,

Id jabky tygrysy na m krew zaarte.
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ALDONA.

Dowmuncie! wychod! wychod! — jeszcze drzwi otwarte!

Wychod ! — Aldona wiecznie wiary ci dochowa —
Tu wszyscy nas zdradzaj: Bogi, ludzie, ciany —
Uciekaj 1

—
DOWMUNT.

Moja luba, bd zdrowa! bd zdrowa! —
(W^ychodzi, lecz po krótkiej chwili wraca.)

ALDONA.

Przebóg! czemu powróci? blady, pomieszany,

Powiedz co widzia?

DOWMUNT.
w kocu przybocznej komnaty

Oni ju s! — ju przyszli! —
ALDONA.

o nieba! o zdrady! —
Suchaj, wyam te okien pozacane kraty,

Pod niemi nie daleko s zamkowe sady —
Uciekaj? nad gowami gro czarne burze —
Uciekaj! —

DOWMUNT . usiujc wyama krat.

Kraty mocno osadzone w murze —
Wyama niepodobna — nie, to prónym szaem —
Niepodobna. — Ha pky! pky! wyamaem —
Bd zdrowa! daj mi rk — do zimna jak z lodu —
Bd zdrowa. —

(Staje na oknie — po chwili wraca do sali —

)

Me — napróno! poród drzew ogrodu,

Widziaem tumy zbrojnych Mindowy rycerzy;

Pod samemi oknami las wóczni si jey.

Daremna wic ucieczka — przyszedem bez miecza

By nie wzbudzi podejrze, có ten sztylet znaczy?

Ani mi przeciw wrogów ciosom zabespiecza,

Ani usucha doni — zdradzi j w rozpaczy!

Bez ulgi i bez zemsty w zimnym legn grobie —
Aldona! ty poblada! Aldona co tobie?

ALDONA.

Nic, nic — daj mi t ró, z hemu twego ró,
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Moe zmysy orzewi.
(Dnwmunt daje ró.)

Tak mi w oczach ciemno! --

DOWMUNT.
o rozpacz! — ona bladnie. Chod ze mn,! chod ze mn!
Chod! uciekajmy! Boe, gdzie uciec? w tym murze

S kryjówki — szalony! tam bd i ludzie —
Te gmachy ju zdradzieckiej nawyke obudzie —
O Aldona! nieszczcie — usid tu Aldona!

Oczy moje jak dziecka cae we zach ton.

ALDONA.

A ja paka nie mog. — Cha! cha! luby! drogi!

miech mi straszliwy amie na ustach wyrazy —
Cha! cha! cha! niech tu przyjd! niech przestpi progi!

Oto próg paacowy! —
(Pada przed drzwiami.)

DOWMUNT.
Aldona ! Jak gazy

Zimna —
(Skada omdla na krzele.)

Rkami bd rozdziera tych ludzi —
Chodcie tu! — O te oczy! ta twarz, blada, sina! —

(Po oliwili.)

Z rk martwych wyrw ró — kiedy si obudzi

Mnie ju nie bdzie — niech mi nic nie przypomina.
(Obywa licie kwiatu.)

Kwiat zerwaem — gaska w jej zostaa doni,

Tak mocno trzyma.

(Pod koniec tej sceny sycha coraz mocniejsze szczki ora.)

Sysz! ju id, — to oni!

I
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AKT m.

SCENA I.

HFJDENRICH, HERMAN.

HEJDENRICH.

Oby ju prdzej rzuci Litewskie krainy.

Hermanie! oto wracam z królewskiej biesiady,

Rado niezwyka wrzaa pomidzy Litwiny,

a jeden byem smutny! jeden tylko blady.

Dzikie ich uczty. — Suchaj! w granitowej sali,

W okoo stó dbowy puharami byska;

W rodku komnaty ogie z modrzewia si pali,

I w koo wieje dymem , w koo iskr pryska.

Szeciu Litwinów w burkach bez ruchu jak gazy,

Unosili nad stoem smolnych sosn pochodnie.

Jako ywe wieczniki. Gwar, dzikie wyrazy!

Dziwnie si wydawaem — ja, mieszkaniec Rzymu
Wród tej niesfornej zgrai — mój krzy brylantowy

Ledwo blaskiem roztrca czarne kby dymu —
Hermanie! oby prdzej rzuci dwór Mindowy!

HERMAN.
O Panie! nie czas teraz rwa z Litw przymierze,

Nie s przygotowani do wojny Krzyacy;

Jeden krok nierozmylny korzy nam odbierze,

Z dugich naszych podstpów, z misjonarskiej pracy.

Gdyby Mindowe umia korzysta z tej pory,

Przycisnby i zgnbi krzyackie klasztory.

HEJDENRICH.
Prawda, trzeba lwa gaska. Lecz wyznam ci bracie

e mi w niesmak ju idzie poselstwo Papiea!
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Mam sJawny miecz komtnra, mam serce rycerza,

Jednak bawi tu dotd! bawi w mnicha szacie,

I nadto, musz podle, mniclia obyczajem,

Stara si wzi przewag podstpnemi sowy.

Dawniej Krzyak pogardza tym ksiciem i krajem,

A teraz jam spowiednik? jam suga Mindowy!

Czy pamitasz Hermanie braciszka zakonu,

Który przyby tu z nami, nosi róy znaki.

Nazywany od braci synem Albijonu?

On znikn teraz, adnej nie mamy poszlaki —
Jeli Mindowe zgwaci tajemne umowy?
Jeli si targn z mieczem na sug kocioa —
Susznie zakon oburzy postpek takowy,

I krew brata naszego, o krew Litwy woa.

HERMAN.
Rycerz o którym mówisz w wizieniu zamknity,

Nie oburzaj si — Litwin nie wart tych zabiegów.

On poganin, zagnany a do Niemna brzegów.

Chronic si przed Mindow, przybra habit wity,
I znów pod t opiek wróci utajony,

Szuka wydartej sobie przez Mindow ony.

Ale go nie zbawiy nasze wite szaty.

Wczoraj, kiedym w ogrodzie odmawia modlitwy.

Odkryem jego wie i przez okien kraty,

Miecz mu podaem ostry.

HEJDENRICH.

r Zbawiasz syna Litwy —
Nienawidz Litwnów! pocó z tak prac
Nawraca ich na wiar? jakie ztd korzyci?

Chrzest nie zgasi wzajemnej ludów nienawici;

Mogliby paci haracz — a teraz nie pac.
W nas ganie duch rycerstw^a, zakonu granice

Otocz zewszd tylko przyjazne krainy;

Pójdziemy ciga bdne po stepach ksiyce?

Ha! chyba z morzem walczy! lub z nurtami Dwiny!

Wyganie duch rycerski. — Idzie Litwy ksi —
Trzeba znów przybra posta podoci

,
pokory —

Jak iaszczurka zamorska zmienne mam kolory;
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liccz jestem posTem, straszna przysiga mi wie:
Cay zakon w Legata przedstawiam osobie.

(Daje znak, Herman oddala si. Mindowe wchodzi.)

Wielki królu, Bóg z tob!

MINDOWE.
Pozdrowienie tobie!

HEJDENRICH.

Panie, ty pomieszany? wzrok zamglony wróy,
Jakie tajne zamiary, znami wntrznej burzy.

Zapewne nie do jeszcze ustalony w wierze

,

Nie umiesz zbroi serca przeciw troskom wiata;

Niepewny Boga, który z nieba czuwa, strzee,

Niepewny jaka w niebie dla cnoty zapata.

Modlitw prdko ziemskie rozproszysz zgryzoty.

MINDOWE.
ModK si? dzisiaj wziem ten róaniec zoty,

Ostrzem sztyletu wite przebiegaem ziarna,

Lecz na sztylecie bya krew spieka i czarna.

Nie wiem czyja? i koczy nie mogem pacierzy.

HEJDENRICH.

Królu! jeli twe serce auje i wierzy,

Bd spokojny! nasz koció nigdy nie zostawi

Twej wiary bez nagrody, alu bez pociechy:

Litociwy, odpuszcza, kocha, bogosawi.

Odkryj nam skryte myli, wyspowiadaj grzechy,

Nic nie ukrywaj synu, a suga otarzy

Rozwie je na ziemi.

MINDO\ATE.

I któ si odway
Zajrze w gb tego serca, w t przepa rozpaczy

I zbrodni. - Kto? ty, trwony mieszkaniec klasztoru?

Ja sobie nie przebacz — nikt rai nie przebaczy.

Najmniejsza z moich zbrodni, a wielka z pozoru,

em si krwi zmaza —
(Pokazujc sztylet)

Patrzaj, t krwi wypisane

Wszystkie s moje czyny na tej rdzawej stali —
Czy mi przel)aczysz?
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HEJDENRICH.

Ufaj! od Boga mi dane,

Mam prawo tych rozgrzesza, co si krwi zmazali.

MINDOWE.
dasz czarniejszych zbrodni? Suchaj! przez sklepienie

Jczy! — Jego korona moje czoo kryje —
Suchaj! usyszysz drugie pod ziemi westchnienie,

Ale nie, nie usyszysz — dotd on nie yje —
Czy mi przebaczysz?

HEIDENRICH.

Ufaj! wielka moc kocioa!

Nie bdzie próno baga chrzeciaski ksi.
Szczera twoja pokuta grzech okupi zdoa.

Co rozwi na ziemi, Bóg w niebie rozwie.

Wic odpuszczam! niech zniknie ta wystpku skaza.

MINDOWE.

Ty chcesz czarniejszych zbrodni? ty chcesz dusz ciemni

Przejrze a do dna? patrzaj! pod berem z elaza,

Lud pody, ciemny, dziki, czoga si podemn.
Przycisnem go caym ogromem ciemnoty —
Boja ju nosi w sercu, chytro w miejscu cnoty.

Patrz, jak ów ciemny Litwin na moje skinienie

Uchyla korne czoo, piersi krzyem znaczy,

Cho wolaby przy piersiach czu wa piercienie,

Ni ten krzy nienawistny. — Któ mi to przebaczy?
HEJDENRICH.

Panie 1 jeste nad ludem by mu przewodniczy;

A jeli dan wadz speniasz nadto srogo.

Jeli chcesz posuszestwa, jeli rzdzisz trwog,

Bóg ci przebaczy — on sam wadzy ci uyczy —
Ja ci przebaczam. —

MINDOWE, z gorzkim umierhc-m.

Dobrze! ju jestem spokojny!

Pójd teraz krzyackie napada dzierawy! —
Dawno czekaem chwili sposobnej do wojny.

Skarb mój wyciecza — ja sam stskniem do sawy.

Z waszej za strony nic mi nadal nie potrzeba;

Mam ju zot koron, przebaczenie z nieba,

Id kraj wasz napada, szarpa wocie mudzi.
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HEJDENRICH.

Panie! ty mi dowiadczasz tak goizkiemi sowy,

Lecz Krzyak si marnemi sowy nie uudzi.

MINDOWE.
Com tobie wypowiedzia, jam dowie gotowy.

Patrz przez te ciemne kraty, na bonia stolicy,

Tumem zebrani w polu byszcz wojownicy —
Moe si oni tylko zebrali na owy?
A tam, niebo ogniste przywdziewa kolory.

Moe to poar wkrad si w nadniemeskie bory?

Co, atwowierny mnichu? teraz znasz Mindowe?

HEJDENRICH.

Niech cay ciar zbrodni spada na tw gow,
Pomnij na wit wiar

!

MINDOWE.
Szydzisz ze mnie mnichu!

Pójd si jutro modli w krzyackim kociele,

Pi bd wasze wino w wiconym kielichu,

Moje gmachy klasztornym kobiercem zaciel.

I zmówi pierwszy pacierz gdy Mistrz Wielki skona.

HEJDENRICH.

Ty przez nas jeste królem.

MINDOWE, rzuca koron.

Tak — precz ta korona!

Rzucam j — to mi rce spltane rozwie —
Teraz jestem Mindowe, Ksie, wróg Krzyaków.

HEJDENRICH, rozdziera kom i staje w zbroi i w zwierzciinim krzyackim
paszczu.

A jam jest — brat Hejdenrich — Krzyak, wróg twój Ksi
Pozbd si tej szaty, tych pokory znaków —
Jak mi tu widzisz w zbroi, przysigam na Boga,

e sowa posa, memi nie byy sowami.

Widzisz we mnie rycerza! widzisz we mnie wroga'

Po takiej czarnej zdradzie ju zdrada nie plami,

Bd dziaa podstpnie i walczy otwarcie —
W twoim zamku podniec zdrady i poary,

Za morza pójd baga o zemst — o wsparcie.

Paszcza tego nie zruc, a na twoje mary



142

Rozciel go caunem — i w wieczór i rano,

Dodam jedno przeklestwo do moich pacierzy

;

Jeli Bóg je usyszy? Bóg na ci uderzy,

Kim te pochodnie zgasn^! nim zorza nastan! /

(Wychodzi.)

MINDOWE, sam.

Grozi , ale napróno
,
przezornym by musz.

Kiedy zwiodem Krzyaka — oni wiatem rzdz,
Zbdzili, cho myleli e nigdy nie bdz.
Serce moje spowiedzi pozyskali skrusze.

(Lutuwer wchodzi.)

LUTUWER.
Panie, speniem rozkaz.

Dowmunt nie yje!

MINDOWE.
Dowmunt ju nie yje?

LUTUWEK,

MINDOWE.
Starcze! starcze, biada tobie!

Jeli si jaki podstp w twoich sowach kryje.

Chc widzie martwe ciao.

LUTUWER.
Panie! on ju w grobie.

Dotd jeszcze, tak totd sysz pie weso,
Któr tam piewa grabarz kopic grób gboki,
1 pot zimny na moje wystpuje czoo.

MINDOWE.
Gdzie go grzebi. —

LUTUWER.
w wizieniu pochowano zwoki.

MINDOWE.

Starcze! mój zamek w wielki zamieniasz grobowiec.

LUTUWER.
Smutno mi, gdy rycerza zgon niesawny ima —
Grób jego zapomniany, i aden wdrowiec

Kamienia nie dorzuci, wzroku nin zatrzyma.

MINDOWE.
Do tego — suchaj starcze! zerwaem z Krzyakiem,

W strasznym gniewie wrcemi odpowiada sowy.
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D;^i wojsko jJoprowadzisz Nowogrodzkim szlakiem,

Przez guche lasy — dalej przejdziesz bród Niemnowy,

Na odziach lub wpaw — czasu oszczdza naley — -

A skoro ranek bynie, ty, z pocztem rycerzy.

Zagrzmisz pogask pieni — od waszego piewu

Zadr szyby Malborga, wiee si zachwiej.

LUTUWER.

Jeste ten napad skutkiem gorcego gniewu?

MINDoWE.

Snuem go przewidzianych wypadków kolej.

iSigdy gbsz ufnoci nie spay zakony —
Myl e chrztu szatami jak dzieci spowity,

Zapomniaem o zbroi; e w blasku korony,

Zapomniaem o sawie; e w lasach ukryty.

Ciesz si barw królów purpurowej szaty. —
Lecz powiedz Lutuwerze, jestem tak bogaty,

Bym zapomnia o wojnie, napadach i chwale?

Patrz na Icraje krzyackie! O brzegów bursztyny

Lami si Batyckiego morza szklanne fale;

Na falach pyn miasta z dalekiej krainy,

Z puciennemi aglami — i z podlegych danin

Wypacaj si mnichom , szl im Franków wina

,

Czary z krysztau, zbroje, sukna z cudnych tkanin

Jedwabiu, lub wielbdów bdnych Tatarzyna.

A tu lasami ki zarastaj yzne
Jaki tu kupiec zajrzy? gdzie bogactwa moje?

Ubog tylke wziem po ojcu spucizn. —
Nie dbam ja o bogactwa! o zoto nie stoj!

Ale w skarbcu jedyna po ojcu pamitka,

Jedna szata w rozliczne lnica malowida.

Wag zota pacona, z jedwabnego watka,

Której barwy tak zmienne jak motyle skrzyda;

Jeden pas zoty, jedna krysztaowa czara,

1 ta si ju rozbia. Patrz! Krzyaków miasta,

Czy to Malborg, czy morska Klepidawa stara,

Kade co dzie zamkami pod niebo urasta!

Lud jak w mrowisku tumne napenia ulice.

Zotem byszcz si gmachy, marmurem kaplice,
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Dym z ognisk uwiziony wzlatuje nad d;ichy,

Dachy cz^ si z niebios przejrzystym bkitem':
A tu — patrz Lutuwerze ! jak pospne gmachy

!

Tu kada sala ciemnym poyska granitem —
Goe i zimne ciany — jeszcze los szyderca,

Jakby mi chcia urga? czsto w dnie zimowe,
ciany zdobi pokryciem srebrnego kobierca,

Wilgo mroc na cianach w kwiaty krysztaowe.

Ndza i wszdzie ndza!
LUTUWEK.

Panie, noc uchodzi,

Trzeba spieszy —
MINDOWE.

Tak prawda! zesza twarz miesica.

Pójd — moe mi nocy powietrze ochodzi.

Zawsze skarga tysice wyrazów natrac.

Nadtom dugo wyrzeka na mój los ubogi —
Naprawi go

,
gdy w mudzkie uderzymy rogi.

(Wychodzi z Lutuwerem.)

SCENA II.

(Przedsienie gmachu.)

ALDONA, ley bez czucia ua ziemi. HEJDENHICH wchodzi.

HEJDENRICH, podnoszc Aldon.

Ha! CÓ to za dziewica? pada na marmury
Bez czucia. Jakie cudne rysy bladej twarzy!

Widziaem nieraz w kraju Franków ksztatne córy,

O których piewa truwer, bdny rycerz marzy,

adna jej nie wyrówna — oto ju spona,
Jak kwiat gdy si rozwija — budzi si — westchna.

ALDONA, z pomieszaniem.

O mój luby! — on umar — mier moja snem bya.

HEJDENRICH.

Dziewico bd spokojna! czuwa suga Boy.

ALDONA, osuwajc mu si do nój;;.

Ktokolwiek jeste? bro mi! strze mi! twoja sia

Moe te rygle wizie elazne otworzy!
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Boe! tam trup — trup jego bez gowy — o Panie!

Nieszczsna jest ta, która twej pomocy wzywa.

HEJDENRICH.

Jeste ty Chrzeciank? —
ALDONA.

Okropne pytanie!

Nie! nie jestem! nie jestem! — jestem nieszczliwa!

HEJDENRICH.

Chrzecianin modlitw nieszczcie osadza.

Lecz powiedz mi dziewico! ja wszystko uczyni.

ALDONA.

Wszystko? o nie, rycerzu, próna twoja wadza,

Nie wskrzesisz go! Widziaam — krew strumieniem pynie!
(mieje si z wzrastajcem obkaniem i wpatruje w ciemno.)

Jaka posta znikoma, lecz do mnie podobna,

Oddziela si odemnie, przedemn, si snuje;

Jest to cz mej postaci, a jednak osobna —
Przy niej zostay czucia — ona myli — czuje —
Ja sama jak gaz jestem. — Woam cie znikomy!

Cie si coraz oddala — coraz dalej — dalej —
Rozpywa si — ju blady — ju ledwo widomy —

(Z rozpacz.)

Ja bez uczucia zostan ! ! ! Serce si nie pali —
Ostygo — zapominam — pami sabo kreli;

Mówi — a sowna moje nie s wtkiem myli,

Myl, a myli moje nie s wtkiem serca. —
HEJDENRICH.

Jestem wiadkiem pocztku zmysów obkania.

Mindowe, ten poganin, ten ludzi morderca,

Godzien jest niebios kary. Lecz moje starania

Przywróc jej spokojno, czarne zmysów mary

Znikn przed zotem socem, przed promieniem wiary.

ALDONA.

Wiara? ja miaam niegdy mojego anioa,

Byam kapank wi( sny, niedawnemi laty.

Pamitam — obraz w^iosny w gaju, w kocu sioa,

Jej czoo uwieczay wiee róy kwiaty,

W okoo jody cichym usypiay szumem.
Sowacki. I. j^Q
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Ile razy przy blasku srebrnego ksiyca,

Sama, lub dziewic wiejskich otoczona tumem,
Marzyam — modliam si! —

HEJDENRICH.

Nieszczsna dziewica!

Trzeba j, jakby dziecko, udzi wrae blaskiem.

Uchod ze mn, dziewico — po nad Niemna piaskiem

Stoi klasztor, tam witych zobaczysz królow,

Jej obraz jest do wiosny podobny obrazu;

Bdziesz j kocha, wieniec z ró krasi jej gow —
Tak pikna, tak litona — a kolumny z gazu

W kade wito okryj gaski jodowe.

ALDONA.

Pójd! pójd za tob. —
HEJDENRICH.

Ju si ksiyc znia —
W cieniach nocy Mindowe ciga nas nie moe.
We paszcz krzyacki — kaptur — zawie znami krzya

[Okrywa j swoim paszczem.)

Dzisiaj jeszcze w Wojsieka staniemy klasztorze.

Wojsieko syn Mindowy, tygrys w szacie mnicha,

Ukorzy si przed wit Legata osob. —
Nie pacz pikna dziewico! nie pacz — Pan Bóg z tob!

O! prdko w oczach dziewic strumie ez osycha.

A K T lY.

(Sala ciemna w klasztorze Wojsieka.)

SCENA I.

TROJNAT, WOJSIEKO, ORSZAK MNICHÓW
WOJSIEKO.

Bracia, mówcie pacierze — oto w nasze progi

Nowy go przyby, nowy klasztoru mieszkaniec.

4
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Trojnacie porzu zbroj, we habit ubogi,

Za pasem bursztynowy zawieszaj róaniec,

Prdko ! nie zwlekaj chwili.

TROJI^AT.

Bagam was na Boga!

Wojsieko! nie chciej w grobie zakopywa brata.

Powró mi wolno! — Wolno nad ycie mi droga!

Bogi ! wic si za mn, wieczna zamknie krata,

ycie pene zwidnieje w samym wieku kwiecie.

A ten wiat ! wiat —

!

WOJSIEKO.
I cóe zostawi na wiecie?

Ludzi? ja ich widziaem, oni mi widzieli,

(Pokazujc na miecz wiszcy na murze.)

Ten miecz krwi by oblany. — I bespieczniej gow
Zoysz tu na kamiennej klasztoru pocieli,

Ni na onie czowieka. — Marnoci wiatowe!

Tu mniej marnoci, pyn godziny mniej chye,

1 ludzie tu si snuj, z zaspion, twarz,;

Ale ludzie ci milcz jak grobowe krzye.

Chc, skary brata? chyba przed grobem oskar.
Zakonnik ciemny, twardym miodem zapalony.

Mniej straszny od czowieka w miosnej godzinie.

Lecz ty dae wadzy? dae korony?

Bdziesz j mia. — Postrzydz go!
(Mnichy sadzaj Trojnata na awce kamiennej i przystpuj do postrzyyu.)

TROJNAT.

Nim chwila przeminie.

Te noyce mi wiecznie rozdziel ze wiatem,
Bagam ciebie Wojsieku! jeste moim bratem

WOJSIEKO.

Jestem mnichem. — O! bracia zapalcie gromnice.

Niech wiecznie pochwalone bdzie Boskie sowo.

Trojnacie — podnie czoo! rozja blade lice,

miej si — a my pie bdziem piewali grobow.
Klasztor jest ciemnym grobem — tu wiara okreli

Wszystkie twoje uczucia, zniknie zawi czarna.

Tu zapomnij o mylach — gdy masz jakie myli,

10*
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Powiij je razem z krzy/.em jak róaca ziarna.

\¥ieczuie ograniczony murami ciemnemi,

Gdy zganie ta pochodnia, ty zganiesz na ziemi

Twoja proba litoci mojej nie obudzi.

Ja byem — byem niegdy tygrysem dla ludzi,

I jeszcze raz nim bd. — Stacie tu w okoo —
Patrzcie — lito wzbudzaj te wosy trefione,

Co w tysicznych piercieniach spadaj na czoo;

Przystpcie mnichy! wócie mu wit koron.
(Mnich ustrzyga Trojnatowi piercie wosów.)

TRÓJ NAT.

O wiat! wiat!

WOJSIEKO.
Piercie wosów spali w kadzielnicy,

Jest to dar serca, co si powica dla Boga.

TROJNAT.

Te wosy, tward stal przetarte przybicy.

Przybicy, która bya postrnchem dla wroga,

Spadn pod noycami, jak za cikie winy —
O wiat! o wiat!

WOJSIEKO.
Dalej bracia koczy postrzyyny —

(Wchodzi Hejdenrich i Aldona, zakryta caa krzyackim paszczem.)

Któ to?

HEJDENRICH.

Papieski Legat i ksi kocioa —
wojsiek;o.

A do ziemi pokorne uchylamy czoa —
Panie ! uwi ten klasztor askawoci wzgldem.

Wanie dzisiaj zebrani w tem ustroniu cichem,

Bylimy wywicenia zajci obrzdem.

HEJDENlilCH.

Có to? Trojnat! masz e ty wol zosta mnichom?

TROJNAT.

Na moje wybawienie niebo ci przysya,

Ja nie mam! nie mam woli — tu inn rzdzi sia.

Oto gwatem wiedziony do stopni otarza,

Zalewaem si zami —

I
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HEJDENRICH.

I któ si powaa,
Przed otarze niechtne prowadzi ofiary?

WOJSIEKO.
To za wol Mindowy.

HRJDEORICH.

Ja mam wysz wol.

Uwolni go natychmiast — albo wite kary

Jak gromy spadn na was zebranych w tym kole.

Kltwa! kltwa na klasztor! Ju wasze modlitwy,

Posane, nie ulec a do Boga tronu.

Wasze pacierze cign nieszczcia dla Litwy,

W proch si rozsypi mury maszego zakonu

;

Znami przeklestwa nosi bdziecie na twarzach —
Nikt zmarych nie pogrzebie, trumny nie powici!
Kwiaty lene porosn na waszych otarzach,

Na waszych murach spocznie Anio niepamici —
Ha ! zadrelicie Mnichy ? chciaem bycie dreli —
Podnosz kltw — moja przytomno jest darem,

Darem dla was. — Ja przez noc odpoczn w tej celi,

Wy za idcie si modli i zotym puharem

Pijcie za moje zdrowie. — Ty wolny Trojnacie.

TROJNAT.

Wic egnam ci Krzyaku! egnam ciebie bracie!

Bracie Wojsieku, bd pamita o tobie!

(Odchodzi. — Po chwili Wojsieek i Muitliy, oddawszy uklou Legatowi,)

oddalaj si.)

HEJDENRICH.

O, lepiej Trojnatowi na wiecie, ni w grobie —
Dla Mindowy wskrzesiem zacitego wroga —
Pomci si za mnie. — Zdaa sysz Mnichów piewy,

Za Legata modlitwy wznosz si do Boga!

Wzburzam to morze mnichów i umierzam gniewy. —
Odpocznij tu Aldona. — Nieme obkanie
Wyryte ma na twarzy, nie wyrzeka sowa.

(Aldoua siada w gbi.)

Noc gboka — nie prdko zabynie witanie.

Jaka w okoo cicho panuje grobowa!

O Bogu zapomniaem wród wiatowej wrzawy.



150

Ja! zakonnik i po có mieszam si do wiata?

Dla czego przypasalem do boku miecz krwawy?

Ubiega dni poowa, mnogie przeszy lata,

A ja pierwszy raz myl — o! jak straszne mki —
Myle —

(Sycha dzwon klasztorny.)

Klasztornych zdaa dzwonów sysz jki —
Kiedy — moe i prdko — dla mnie dzwon uderzy

I có czyni? modli si — nieci si modl ludzie!

Zapomniaem modlitwy, nie umie pacierzy,

A jednak — nieraz, nieraz w udanej obudzie

Klcz, cauj zimne podogi kocioa.

Krwi skalany, mg, czasu osoniony ciemn,

Jestem wyszy nad ludzi; dla czegó przedemn

A do ziemi pokorne uchylaj czoa?

Mnie uczcili — uczcili szatana w czowieku —
(Po chwili.)

Jestem ostatni z ludzi? gdy wieki przemin,

Bd mi pokazywa jako widmo wieku!

Mnich i zabójca ludzi. — Ciemna mar druyno!

Czemu mi otoczya? Precz! precz blade duchy!

Oto chwila mylenia! oto chwila skruchy —

!

Precz szatanie! nie jestem ju twoim w tej chwili.

Ju dno odkryem w prawdy zatrutym kielichu —
(Po chwili, coraz gwatowniej.)

Lecz po CO ta dziewica? po co ta dziewica?

Zastanów si nad sob — zastanów si mnichu?

Lito w tobie w^zbudzaj ukruszone lica —
Ludzie jej nie wzbudzili? — Ju dusza wywrzaa,
Wos osiwia — ja grzesz? — Precz std nieszczliwa!

Ty mi wiedziesz do zbrodni, ty mi obkaa!
Szatan w tobie zwodnicze ponty ukrywa! —
Precz! precz! Ona nie syszy — dotknem si doni,

I ogie mi poera. — Aldona! Aldona!

We ten sztylet — zabij mi. — Moje zmysy pon.
Zabij mi! zabij! — Boe! w tej cichej ustroni

Tyle zgryzot. — Precz! id si bka w lasach Litwy!

O nie! zosta, nie mog rozczy si z tob.
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ALDONA z obkaniem.

Suchaj ty mój rycerzu, naucz mi modlitwy —
A ja okryta czarn zwitpienia aob,
Bd si modli. —

HEJDENRICH.

Ndzna, mów Ave Maria!

Uciekaj std! Nieszczsna! ona mi zabija!

Chod ze mn, uciekajmy, te sklepienia choru

Spadn na nasze gowy — patrz ju dr filary.

Kocham ciebie Aldona! lecz w murach klasztoru

Nie miem tego powtórzy — patrz te krwawe mary

Mczenników, rzucaj tu obrazów pótna,

I stoj tu przedemn — oyy obrazy. —
ALDONA.

Róa grobowa, smutna.

Okrya mogi gazy,

Usypia lici szelestem-,

A on pi w grobie! a on pi w grobie!

Cha! cha! cha! powiem tobie,

Czem byam dawniej — teraz ju nie wiem czem jestem!

HEJDENRICH.

Obkana. — Mnich jaki do tej sali zmierza.

(Wchodzi Mindowe w habicie mnicha, z zapuszczonym kapturem )

Z czem tu przychodzisz ndzny klasztorny ebraku?

MINDOWE.

Z rozgrzeszeniem. —
HEJDENRICH.

Dla kogo?

MINDOWE.
Dla ciebie Krzyaku.

HEJDENRICH.

Wiesz kto ja jestem? Komtur i Legat Papiea.

MINDOWE.

Wiesz kto ja jestem?

HEJDENRICH.

Moe klasztoru posaniec,

Co zbiega okolice i prosi jamuny? —
Oto masz dar obfity.

(Rzuca mu pienidz.)
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MINDOWE.
Ty mi jeszcze duny.

Jednym pacierzem — patrzaj! oto mój róaniec —
(Wyjmuje miecz z pod habitu.)

Z takim róacem bdziem odmawia modlitwy.

HEJDCNRICH.
Precz Mnichu!

MINDOWE, zrzuca ubiór mnicha.

Mnich ju odszed — zosta Ksie Litwy.

HEJDENRICH, dobywa miecza.

Ju std nie wyjdzie Ksiciem!
(Bij si. — Wpara Wojsieko i mnichy z pochoduiami.)

WOJSIEKO.
Boe! Wielki Boe!

Mój — ojcze! ojcze! skd ta wcieko sroga?

Na kogó miecz podnosisz w wiconym klasztorze?

Jest to pose Papiea ! jest to pose Boga !

Mnich niezachwianej wiary, pobony i wity.
Bdziesz wyklty ojcze i klasztor wyklty.

MINDOWE.
Poznaj go synu, tego Papieskiego posa.

wity? dobrego naby do witoci prawa?

Patrz na jego oblicze — ta posta wyniosa.

Raz si paszczy do ziemi, znów z ziemi powstawa,

Jak w, w elaznej uski piercienie uwita.

Baz jest ndznym grzesznikiem, znów wit osob.

To poczwara spragniona i nigdy nie syta —
Gdyby móg lasy zabra, zabraby je z sob.

Zot ukrywa zbroj w paszcz z weny ubogi —
Poznajcie posa — dobrze poselstwo odprawi!

Wicej zabija ludzi, anieli zbawi.

Nie sam ujecha — patrzcie ! to towarzysz drogi.

Mylicie e to Krzyak pokorny i cichy?

Odkryjcie jego szaty. — Skamienieli mnichy!

Patrzcie! on z t dziewic uchodzi do pieka.

WOJSIEKO. Sucha z nateniem- sów Mindowy i rozerwa róaniec,

który trzyma w doni; ziarna posypay si po ziemi.

Otoczy wejcia! — Ojcze — patrz I róaniec zoty
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Pki w drcej wciekle doni — pon ze sromoly.

Dajcie miecz. —
HEJDENRICH.

Precz std! mnicliów zgrajo wcieka!
Pogardzam wasz zemst! zapd marny, ponny.
Oto sie ciemnym tJ:umem napenia komnata,

Ja rzucam miecz na ziemi — sam wyjd bezbronny,

I nikt si tkn nie way osoby Legata
;

tyle jestem wyszy nad te pode tumy;
Wychodz — wam przeklestwo zostawuj Boga!

(Muichy rozstpuj% si, Hejdenrich wychodzi.)

WOJSIEKO.
Któ widzia tyle zbrodni? razem z tyla dumy?
Wyznaj: mnie samego ogarna trwoga!

1 ty milczae ojcze. —
MINDOWE.

Dziwi mi odwaga.

Gdzie Trojnat?

WOJSIEKO.
Przez Legata zosta uwolniony.

MINDOWE.
Trojnat wolny! o nieba on pragnie korony!

Zy los moje zabiegi niszczy i przemaga.

Wycie go uwolnili — — O! mnichy przeklte,

Mio wam szepta pacie po murach zakonu,

Na onie bezczynnoci wiodc ycie wite;
Lub dzwoni po umarych, a sysz jk dzwonu —
Razem z dziedzicem z cudzej radowa si mierci,

e wam znów grosz za pogrzeb wpynie do karbony.

Z ziemi ja kiedy zrównam ten wasz gmach wicony!
Was samych wplot w koo, rozsiekam na wierci.

ilNICH I.

Tobie suymy panie, suc naszej wierze.

Za ciebie codzie mnogie mówimy pacierze.

Obralimy patronk — na jednym z otarzy

Kdy Solimskiej matki Boskiej malowido,

Stawialimy sze wielkich zocistych lichtarzy,

Ityle wiec z ótego wosku — i kadzido.
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Lecz jeli modów naszych nie miaa na wzgldzie,

Odtd inna patronka stróem Litwy bdzie

;

Odtd otarzom panny Marii z Ankony,

Powierzamy los Litwy i stra twej korony.

Lecz otarz jej ubogi —
MINDOWE.

Skarbu nie wyciecz,
Bogacc nowej dzisiaj patronki obrazy;

Znam jej ask i za ni sowicie odwdzicz.
A majc do Marii Solimskiej urazy,

Chc eby wszystkie zoto i drogie kamienie,

Przeszy odtd na otarz Marii z Ankony. —
Oto nie dugo soca zabysn promienie,

Moe si zdrada wciska w mój gmach opuszczony;

Wracam do zamku ledzi podstpy Litwina.

Aldona, co krzyackie ukochaa zbroje,

W nadziei e Malborga okrasisz pokoje,

Dzi wrócisz do ciemnego zamku poganina.
(Mindowe wychodzi z Aldou%. Mnichy szepczc pacierze rozchodz si po

celach.)

SCENA n.

(Noc. Las sosnowy.)

LUTUWER, wycigajc rk.
Ju si do Nowogródzkich zamków nie dostan.

Rycerze mi odbiegli — umr! umr w lesie!

Jutro spon na stosie, wiatr prochy rozniesie —
Miecz krzyacki gbok zada w piersi ran.

I Krzyak co ugodzi, miecz zostawi w ranie,

A ja ten miecz poznaem — okropne poznanie!

Na nim godo Dowmunta. — A gdzie jest Mindowe?

Powiem mu. — Oh! oh! konam — do zawarcia powiek

Pomócie cichym szmerem gazie jodowe —
Konam w rodzinnych lasach. —

(Mindowe wchodzi — za nim Aldona.)

MINDOWE
Ha! có to za czowiek?

Zraniony — krew na wrzosach!
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LUTU WER, wycigajc rk.

O Panie! o Panie

Przybli si — tajemnica. —
MINDOWE.
To ty Lutuwerze?

LUTUWER.

Konam! —
MINDOWE.

I tajemnic odkrywa skonanie.

Jaka to tajemnica?

LUTUWER, cicho.

Królu! w krzy nie wierz —
Nie mam wiary — i krzy mi nie moe przekona.

MINDOWE.

Skonaj bez wiary. —
LUTUWER.

Panie! panie! daj mi wiar!

Jakkolwiek! nie mog tak bez wiary skona —
Przyjem chrzest gdy kaza — dzisiaj Bogi stare

Woaj mi! woaj! ka mi wróci —
MINDOWE.

Ka.
LUTUWER.

Jodo ty moim Bogiem! — Oto Litwy gromy,

W proci obróciy zote Krzyaków otarze.

Od twoici zamków, nisze dzi krzyackie domy. —
O straszny! straszny byem, gdy na mnichów gowy
Ciskaem oszczep — zakon czoa nie podniesie —

MINDOWE, odwraca si. —
Co to za stuk? —

LUTUWER.

O panie! to nic — to po lesie

Litwini tn gazie na mój stos grobowy.

Czy to mi rosa spada na czoo!

MINDOWE.
za moja. -—

LUTUWER.
Od dzisiaj bdzie ros rdzawiec starca zbroja — —
Jak za temi chmurami mgli si blask ksiyca,
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Jpeli jej od rosy wnuki nie ustrzeg.

Oh! panie jak mi ciy jedna tajemnica!

Przeklniesz! nie wyjDeniem rozkazu — —

Któreg-o? —
MINDOWE.

LUTU WER,
Oh ! ! ! zabójstwa !

—
MINDOWE, zimno.

Którego?

LUTUWER,
On yje. —
MINDOWE.

Kto taki?

LUTU WER, coraz ciszej.

Nie pomn ju imienia — Musz przypomina —
On mi zabi -- chc przekl, on walczy z Krzyaki.

Nie pamitam imienia — nie mog przeklina!

Oh! oh! oh! —
(Kona.)

MINDOWE.
Skona — zimny. — Patrz na twarz blad,

I zamiast starca rysów, z uwidym wyrazem.

Widz rysy dziecicia — — Wychowani razem

Ja go dzieckiem widziaem. — Dzi go na stos kad.
(Wchodz onierze.)

Litwni — niecie za mn Lutuwera zwoki.

Do zamku Nowogródka. — Tam wznie stos wysoki —
(Odchodzi dajc rozkazy, za nim wynosz ciao Lutiiwcra.)

SCENA III.

(witynia pogaska w Nowogródzkim zamku.)

ROGNEDA, przy otarzu .syi)ic kadzido.

Boe Piorunu ! rzucam dla ciebie kadzido

!

Wonny si bursztyn pah'.

Niechaj twoje mgliste skrzydo,

Biaowiejskie puszcze wali;
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Zostaw tam lasy ogniem zapalone gromu.

Przybywaj! przybywaj Boe!

Wszystkie duchy do ksit przj^bywajcie domu,

Nim wasze ciemne twarze, jasne rozmgli zorze. -—

Ju sysz jako szumi wzdta naw^anica,

Kiedy sosna druzgoce Boga wichru rami;

Z takim szumem wir duchów przy blaska ksiyca.

Pynie, topi si i amie-

Matka królów was wita!

Oto dla was ofiary,

Rzucam w kadzielnic ary,

To dla bogini wiosny — ten kwiat co rozkwita,

A to dla Boga zimy — ten kwiat co usycha,

A to dla Boga piekie — brylant z krzya mnicha.

(Po chwili.)

Kozwidniaj si duchy w mrocznym kadzide dymie.

Bogi! syn mój do dawnej znów powróci wiary.

Na waszych zgliszczach setne zapali ofiary.

Mindowe — syn mój — z dum powtarzam to imi!

Mindowe! czy syszycie! powiedzcie mi Bogi

Czy on bdzie szczliwy? czy dugo los bogi

Utrzyma go na tronie? czy przeklestwa moje,

Które niegdy cigna gorzka jego wina,

Nie zaszkodz mu w yciu? Przeklinajc syna,

Baam si ich spenienia i teraz si boj.

Mówcie — ! Lecz serce wasnym modom nie dowierza;

Ju mi braknie na wasze zaklcie wyrazu — —
Mówcie!

GOS z OTARZA.
Mindowe zginie od rki rycerza.

Który poleg zabity z Mindowy rozkazu.

ROGNEDA.

To by gos ludzki! nie, nie, to s Boskie sowa!

Bogi, czemu tak nagle znikacie przedemn ?

Dalicie mi odpowied okropn i ciemn.

Zniknli, znów mi ciemno okrya grobowa.

To moe natone zmysy mi uwiody.
(Oddalaj tiif. — Trojuat i Heidenrich wycliodz z za filarów gdzie byl

ukryci.)
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TROJNAT.

Rogneda za Mindow zasyaa mody.
Nie mona na ni, liczy — to matka. —

HEJDEN R ICH.

Trojnacie!

Syszae jal^ daem odpowied z otarza?

Pierwszy raz Legat zasiad w takim majestacie;

Pierwszy raz posacowi papieów si zdarza,

Dawa wyrok przez usta pogaskiego Boga —
Lecz Mindowe za nami z klasztoru przybdzie

;

Nie wie e w zamku znajdzie ukrytego wroga!

Gdy walczy w Prusach, Krzyak stolic zdobdzie,

I za wszystkie poprzednie zdrady mu zapaci. —
Panie! na twe rozkazy mam dwudziestu braci,

A kady zbrojny mieczem i krzyem i tarcz.

Teraz gdy na Krzyaków wyszli wojownicy.

Te mae siy w naszych zamiarach wystarcz,;

Potem miodem zncimy zmienny lud stolicy.

TROJNAT.

Z noc trzeba otoczy zamek z kadej strony —
Ja sam si wkradn z mieczem w znany gmach zamkowy,

Zgadz dzieci, by przez nich nie straci korony.

HEJDENRIOH.

A Mindowe?

TROJANT.

Kto inny knuje mier Mindowy.

HEJDENRICH.

Lecz ksi gdy zasidzie w Litewskiej stolicy.

Czy wspomnisz, e ci Krzyak dopomóg w zamiarze?

TROJNAT.

Wznios otarz. —
HEJDENRICH.

O! niechaj w proch padn otarze!

Ale nie wa si wdziera do pruskiej dzielnicy,

Kie wa si —
TROJNAT.

Tak, zado uczyni twej chci,

Usug wasz w wiecznej zachowam pamici.

1
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Idmy! Iclmy! Mimlowe ju w rku trzymamy,

Idmy otoczy zamek i osadzi bramy!

AKT V.

(Sala -w paacu Min dowy.)

SCENA I.

MTNDOWE, ROGNEDA siedzi na przodzie sceny.)

MINDOWE.

Matko! próna ucieczka, w kadej zamku bramie,

Widz, byszcz zdaleka buntowników zbroje.

Jak tygrys w klatce, chyba mury te rozami?
Nigdym si nie ba mierci — teraz si nie boj —
Lecz rozpacz ogarna, wcieko mi porywa.

ROGNEDA.

synu mój ! nie umrze ten kto Bogów wzywa,

1 kto z ufnoci boskim wyroczniom zawierza.

Suchaj — nie moesz zgin jak z rki rycerza,

Który poleg zabity za twoim rozkazem.

Ufaj i miao ludzkiem pogardzaj elazem

Chyba umarli wstan — —
MINDOWE.

Kto? te mnichów tumy
Którzy poszli do pieka. — Kto? te Niemcy harde

Którzy z yciem wrodzonej pozbyli si dumy.

Dla ywych i umarych równ czuj wzgard —
Umarych si nie lkam —

ROGNEDA.

Lecz Dowmunt?
MINDOWE.

pi w grobie.

Gdyby ci wstawa mogli, których grób pokrywa,

Nie miayby si ony ubrane w aobie,
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Ani dziedziców rado byaby tak ywa.
Matko — i ja nie wróc gdy dzi w grobie zasn.

zamku ! co przetrwae dugie wieków burze,

Ciebie najprzód powita jutro soce jasne,

Ja ciebie egnam. — Zamku! na wysokiej górze,

Bye ty gniazdem ora, orze ciebie wsawi,

W tobie zasypia, w tobie zwyk upy poera,

1 nieraz ci krwi ofiar niewinn zakrwawi;

Ale czy orze w gniedzie powinien umiera?

ROGNEDA.

Serce rozdzierasz synu

MINDOWE.
Rozdzieraem serca.

Bezbony — zbójca — tyran obudnik — morderca.

Jedna z tyci zbrodni ludzkie wypali sumienie;

Jam wszystkie speni — zimno — znuony po zbrodniach,

Gbiej teraz spa bd i w grobowe cienie

Przejd, przy jasnych wiosek krzyackich pochodniach.

Ach matko! cikie byo moje dugie ycie.

Czuem, cho twarz bole wskazywaem rzadko.

Nikt mi nie kocha!

ROGNEDA.

Syszysz tego serca bicie?

Kochaam ci. —
MINDOWE.

A jednak przekla mi matko!

ROGNEDA.

Nie masz ty serca synu! — On mi przypomina

Przeklestwo zapomniane

!

MINDOWE. '
Tu czara nalana

Sodkiem winem — trucizn przymiszam do wina.

(Sypie trucizn.)

O matko! tu Aldona idzie obkana.
(Wchodzi Aldona i w obkaniu zdaje si ko-o prowadzi za sob.)

ALDONA. m
Chod tu za mn Dowmuncie — w tej sali tak gucho, *
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I ty za gono stpasz — syszy moje ucho

Ciko twoich odetchnie — szelest twojej szaty —
(Po chwili.)

Tara na grobie rosn^ kwiaty,

A w grobie? — Grób ten dwoje kochanków przykryje.

(Po chwili.)

Chod za mn— daj mi rk— jak twe serce bije?

Bije za nadto gono, Mindowe usyszy!

Czego tak gono stpasz? W paacowej ciszy

sklepienie si kade westchnienie roztrca.

1 umiech taki zimny — i do taka drca.
(Idzie do okua,)

Czemu tak wczenie? czemu tak wczenie?

Ju mi porzucasz, drogi mój! miy?
Jeszcze gmach cay spoczywa we nie —
Ledwo wieczorne gwiazdy zalniy.

Lecz oko twoje mego unika,

I zami smutna byszczy renica.

Czy ci tak smuci ten gos sowika?

Czy ci tak smuci ten blask ksiyca?

MINDOWE.

Nieszczliwa — wic dam jej zatrute napoje —
I któby z ludzi sdzi, eby serce moje

Miao tyle litoci?

(Podaje Aldonie czar.)

Dowmunt ci przysya

Ten napój — wypij — zaniesz.

ALDONA , z umiechem.

To Dowmunt?—
MINDOWE.

Wypia

ALDONA.

Noc bya ciemna i chodna,

Czuam jak si myl moja rozdzielaa ze mn,
I mowa z wtkiem myli staa si niezgodna.

Straszna to bya chwila, jeszcze w noc tak ciemna!

Lecz pewniej — kiedy — w tej samej dobie,

Bya straszniejsza chwila w tej sali. —
Sowacki. I. Xl
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Aldono! ty poblada — Aldono, co tobie? —
Nic mi , mój luby — czy syszysz dwik stali ?

Chro si — o Boe ! wyam okien kraty. —
(mieje si z obk aniem.)

Tam na grobie rosn kwiaty,

A w grobie — —
(mieje si dziko.)

Aldono! ty podlada — Aldono, co tobie?

Nic mi, mój luby — bywaj zdrów na wieki!

(Wychodzi zamylona.)

MINDOWE.

Niech prdko sen miert elny zamknie jej powieki. —
ROGNEDA.

Sysz jakie stpania — o synu ! synu drogi

!

Patrz , oto klucz od wity — przez te drzwi komnaty

Uchod — tam bd broni wielkie Litwy Bogi,

Tam w otarzu odemkniesz potajemne kraty.

Jest wyjcie do ogrodu , kdy lampa wieci —
Zapomnij przeklestw.

MINDOWE, -wskazujc na jedne drzwi.

Matko! tam! tam moje dzieci! —
(Wychodzi innemi drzwiami.)

ROGNEDA, sama.

Poszed — ostatnich jeszcze kroków szelest sysz!

I te ju nikn — poszed— wszdy grobu cisze.

—

(Po chwili.)

Gdzie jestem? Czy modoci wrócia godzina;

Wszyscy s tu, koo mnie. — Ksica rodzina

Otoczya mi w koo. Nie s to obrazy
,

Które z pótna si patrz nieruchomym wzrokiem.

Widz ich — na obliczu czas nie wyry skazy,

Nie zakryli si adnym pospnym obokiem —
Jak wczoraj poegnani.

(Mówi do otaczajcych j duchów.)

Ryngolcie: mój mu!
Sid tu przy mnie. — Patrz, jak ta dziecina na onie

Umiecha si i w twoim podoba oru.
Nie rusz miecza, MinJowe, okaleczysz donie 1



Masz kwiatek, baw si z kwiatem, dzieci! duszo moja!

Ty si umiechasz, mu! Ryngolcie kochany!
(Sycha szczk broni.)

Bro jkna. — Ryngolcie, czy to twoja zbroja

Zajczaa tak smutnie? Czy miecz spad ze ciany?

Ty znikasz — pójd z tob — nigdy si nie chwiaam —
Czy przyjmiesz mi do grobu? czy przyjmiesz? —
(Przez kilka chwil milczy zamylona — Trojnat ze sztyletem w rku, blady,

przechodzi przez g§b sali — i -wchodzi do pokoju dzieci przez drzwi, na

które Mindowe wskaza, oddalajc si.)

Syszaam !
—

Tak, to on by!
(Mindowe wraca.)

MINDOWE.
Kto , matko ! kto , matko

!

ROGNEDA , z zadziwieniem.

Mindowe ?

Po co tu przyby! Po co szukasz tu schronienia?

Uciekaj ! Miecz ukryty spadnie na tw gow.
MINDOWE.

Nikogo tu nie widz, oprócz mego cienia,

Który po raz ostatni pada na le ciany.

Matko, wida nieszczciem umys twój zbkany?
Próna ucieczka, losy niechaj si uiszcz —
Byem w witjTii, zewszd zdradne miecze byszcz.

Czy by tu kto?

ROGNEDA.
Gdzie Trojnat? Trojnat tu przechodzi!

Zdaje si e widziaam sztylet— we krwi brodzi.

MINDOWE.
Gdzie Trojnat? Matko moja! gdzie Trojnat — on zginie!

Chciabym ukara sprawc niegodnego czynu.

Matko, powiedz! ach powiedz! nim chwila przeminie —
Bdzie zapóno —

ROGNEDA, z ro/pacz.

Ja go nie widziaam ; synu

!

Nie lkaj si — nie zginiesz od Trojnata doni;

Sia wyroczni ciebie od zgonu zasoni;

Chyba umarli wstan, chyba Dowmunt wstanie.

11*



MINDOWE.

O Matko! oby prdzej zabyso witanie!

Zaledwo si od wschodu rozwidnia noc ciemna,

Srebrne mgy si podnosz. — Zda mi si e sysz,

Jak smutno szumi, wody bkitnego Niemna,

Jak pospnie litewskim borem wiatr koysze.

Matko, czujesz — przez okna tej gotyckiej sali

Kwitncych jode pynie balsamiczne tchnienie —
O Litwo moja! syn twój na ciebie si ali —
Zdradzasz go. — Kiech ju soca zabysn promienie.

Nie wytrzymam, tak srodze dusz moj nka
Ta nad gow z sztyletem zawieszona rka,
(Podczas ostatnich sów wchodzi Dowmunt w krzyackiej zbroi, z zapuszczon

przybic. — Rogneda do koca aktu siedzi nieporuszona.)

DOWMUNT.
Zapacibym krwi moj tak pode wyznanie!

Boisz si umrze — zgonu boisz si, tyranie?

Pro i go al za yciem niewieciemi sowy! —
Nakarmi dzik zemst bojani Mindowy —
Ujrz pacz rzewny dziecka!

MINDOWE.
To Krzyak! strach marny.

Dzieci tylko przeraa zbroja i krzy czarny —
Bro si. —

(Bij si i po dugiej walce zastanawiaj si oba.)

A wic innego uyjmy sposobu.

Oba odrzumy zbroje — ten, kto mi zabije,

Musi wprzód wej do grobu, potem powsta z gr-obu.

DOWMUNT.
Pomnisz Dowmunta?

MINDOWE.

Skona.

DOWMUNT, podnosi przybic.

Ju zmartwychwsta, yje —
Patrz, kto ja jestem!

MINDOWE.
Matko! matko! m Aldony!

DOWMUNT.
O Boe m Aldony! Tak jest, m Aldony!
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Bro si nieszczsny! Caa wcieko mi wrócia.

Odemszcz w krwi tyrana nieszczcia mej ony!

MINDOWE.
Wic i mier jej odemcij.

DOWMUNT.
Jakto? ona ya!

I choby serce uscho
,
ja mój wzrok oywi —

Bdziemy jeszcze razem; bdziemy szczliwi!

Jak dziecka strzedz jej bd i osodz pacze —
Powiedz e ona yje! wszystko ci przebacz,

Nawet t wie ostatni-, okropn, i ciemn.

MINDOWE.
Ona pia trucizn, zginie razem ze mn.

DOWMUNT, przebija go.

Ty prdzej zginiesz! — Boe! Aldona! Aldona!
(Wybiega.)

MINDOWE, opiera si o filar sali.

Krew mi pynie strumieniem z rozdartego ona.

^Nlatko moja! chod, zamknij, zamknij oczy syna! —
Jak si cik, wydaje ta elazna zbroja!

Ten miecz okropny mrozem krew mi w yach cina.

Czye mi opucia, matko! matko moja! —
Przeklestwo wam! O mnichu! mnichu! precz mi z krzyem.
Xa tron niecie — a w mnichy Trojnata postrzyem.

A ty, po co nademn szepczesz te pacierze?

Boe mój — Boe — cigle odzywa si we mnie —
Precz mnichu! sen przerywasz — niech bole umierz,
Niech zasn, oh! niech zasn Daremnie! daremnie!

W strasznych bolach o wszystkiem w wiecie zapominam —
wiat i ciebie przeklinam — i dzieci przeklinam —
Wszystkich przekln! — O matko! gdzie s moje dzieci?

(Trojuat wychodzi z pokoju dzieci ze sztyletem w rku.)

TUOJNAT.

Nie ! tu nie ma nikogo — lampa tylko wieci.

Gdzie ta korona? gdzie jest? zabi bez nagrody?

Gdzie jest moja korona? gdzie purpura ksicia? —
Jak mi ciko — okropnie—

(Patrzy przez okuo.)
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Ssz ranne chody,

Spojrz na ziemi — róa jest jak twarz dziecicia,

Spojrz na niebo— ksiyc jest jak twarz dziecicia —
Wszystko mi przypomina! Raz pierwszy krew lej —
Potem przywykn — teraz pot si sczy z czoa.

Noc straszna! Wos od zgryzot przez noc mi zbieleje —
Jaki szmer sycia — moe to mi dzieci woa?
Czy wróc ici dokona? Nie — tak mi si zdao —
Ciemno lampa pona, jedno z dzieci spao.

Po paczu utulone jak na onie matki,

I przez sen niespokojne marzyo wyrazy.

Drugi ju si przebudzi— i woa o kwiatki,

I niewyrane dawa piastunce rozkazy;

Potem nagle zapaka, gdy adnej nie byo,
I jakby mu si jeszcze co strasznego nio.
Jeszcze zapaka — jkn — znów cicho w komnacie,

1 jeszcze— jeszcze jkn —
MINDOWE.

Trojnacie! Trojnacie!

Skocz! skocz! przeklestwo tobie! O bole straszliwa

t

Mocniejsza teraz, kiedy ycie dogorywa!

Gryzbym z jkiem te twarde kolumny, marmury —
Przeklinam ciebie — matko ty przeklnij morderc!

Twych przeklestw ja doznaem. — Boleci tortury!

O, gdyby prdzej skoczy! Przebij mi to serce!

Lecz nie tym mieczem, którym zabijae dzieci—
Precz! precz! czuj — duch z jkiem ostatnim uleci!

Oh! oh! oh! —
(Kona.)

(Dowmunt wpada, prowadzc za sob obkan Aldon.)

DOWMUNT.

Ach, przemów! przemów do mnie, o droga Aldono!

ALDONA, piewa z obkaniem.

Oto zot osnow
Winie mi si wrzeciono,

A ja piewRm dziecinie:

Jeli si ni uwinie,



Uwieczona koron;
Bdziesz isiedy królow.

(Przestaje piewa.)

Jeli si przerwie — pie ci zapiewam grobow.

Pamitam, tak mi niegdy piastunka piewaa;
Czy si ta ni uprzda? czyli si urwaa?
Nie wiem—ju nie pamitam, to tak dawno byo!

DOWMUNT, z rozpacz.

Czy ty mi znasz, Aldono?

ALDONA, zimno.

Tak — mymy si znali

We nie. — Tyle mi twarzy na wiecie si nio

!

Któ sny pamita? —
DOWMUNT.

Lampa tak ciemno si pali,

Dla tego nie poznaa. —
(Bierze lamp i z ni przystpuje do Aldony.)

Patrz! twój Dowmunt yje,

Stoi przed tob. — Patrzaj ! cho nieszczcie zmienia,

Nie zmieni rysów twarzy — zgin stró wizienia,

Ja odzyskaem wolno. —
ALDONA.

Ach, jak mi wesoo!

Id do lubu , wianek zawiesz na czoo. —
Jeden kwiat polnej róy
I duo rozmarynu —
Niechaj mi szczcie wróy;
Dwie gaski jaminu,

I jeden li paproci. —
Patrzaj ! oto poranek blade niebo zoci —

I tak mi sabo teraz — tak mi w oczach ciemno.

DOWMUNT.

o luba! droga moja — chod ze mn! chod ze mn!
Nie pacz — czas wszystko zgadzi — zmysy ci powróc;
Strzedz ci bd jak kwiatu, otocz kwiatami —
adne ponure myli szczcia nie zakóc!
zy moje cicho bd pyn z twemi zami. - -



ALDONA, wpatrujc si w Downuinfa, z usiniecheni.

Dowmunt! —
DOWMUNT.

Ty mi poznaa?
ALDONA , ogldajc si.

Jak tu ciemno w gmacliu.

Te kwiaty na pododze? —
DOWMUNT.
Krew skalaa gazy.

Chod, chod! Oto ich twarze poblady z przestrachu.

ALDONA, miejc si z obkaniem.

Cha! cha! Ten miech mi amie na ustach wyrazy,

I ból. — Niech go uczuj gbiej — Oh! rozdziera,

Rozdziera mi wntrznoci. — Wyrwij mi go z ona -

Ju widmo ciemne myli bladnie — obumiera —
I wszystko przeszo. — Boe! oh! oh! — oh! —

(Umiera.)

DOWMUNT, padajc przy niej na kolana.

Aldona! -

(Wchodzi Krzyak.)

KRZYAK, do Trojnata.

Kapan litewski panem Litwy ci ogasza,

A lud radosnym krzykiem jego wybór wici.

TROJNAT.

Nie gadaj do mnie — wszystko wygaso w pamici—
Lecz gos dumy sumienia boleci rozprasza.

Moe o tem zapomn, gdy wo koron! —
Dowmuncie ! chod z tej sali. —

DOWMUNT.
Patrzaj na Aldon,

Jaka blada, jak zimna — to Aldona!

TROJNAT.

Blada?

Ach I wanie taka blado bya dzieci twarzy.

Tak byy ciche , zimne. — Okropna to zdrada—
Zabija dzieci! Ale mi si marzy

e jeden jeszcze westchn — pójd tam — zobacz —
Nie, nie, to byo tylko konajcych drganie.



Tyle razy syszaem z ici kolebek pacze,

Nie dziw e mi si marz.

KRZYAK.
Lud ci woa, panie.

TROJNAT.

Tak prawda — lud mi woa i na króla wici.
Matko ! matko Mindowy ! spenione twe chci.

Có to? Nie syszysz matko? — Nic nie odpowiada

Rognedo! twego syna ziemia dzi pokryje.

Rognedo ? czegó milczysz ?

(Zblia si do nieruchomie siedzcej Rognedy.}

Przebóg! jaka blada,

Nieruchoma— skociaa — zimna

!

(Bierz j% za rk.)

Ju nie yje! —





Ktokolwiek zechce przeczyta do koca zbiór niniejszych

poezji, przekona si jak mao czytelnika sob i wasnemi uczu-

ciami zatrudniam. Usilnie kryem si za osoby dziaajce w po-

wieciach; a jeszcze mniej wida autora w dzieach scenicznych.

Odczytujc wieo dramat Mindowe, wpadam namyl, e pierw-

szym z zarzutów krytyka moe by niedostateczno ukadu,

drugim bezbono, a oprócz tych zarzutów, ile bdów wier-

sza nie wyledzi oko wgldajcego przez mikroskop gramatyka!

Niech mi wic wolno bdzie, uprzedzajc krytyki, wyzna, e
sam czuj najlepiej wszystkie niedostatecznoci dramatu Min-

dowe, a czci przynajmniej bdów staraem si w Mariji Stuart

unikn. Mame jeszcze z szczersz otwartoci postpi?
Mame wyzna e Mindowe jest najmodszym z podóww dwóch

tomacfh zawartych, napisany przed trzema laty, wtenczas, kiedy

autor mia lat Ale nie, zamilcz o wieku autora, bo to by-

aby nadto saba i bezuyteczna obrona, i moeby susznie jakie

z pism perjodycznych polskich, naladujc Edinburgh Reyiew
— tylko samo bardziej bahe i nad bardziej bahym pastwic si

autorem — powiedziao : i kiedy nie na tytule dziea, to przy-

najmniej w^ przypisach o przywileje maoletnich upominam si.

I tak : Mindowe powinien by wiecznie w tece dziecinnej pozo-

sta ;
wiecznie by w niej pozosta, gdyby nie dziecinne moje

przywizanie do kilku scen pierwszego aktu i do caego aktu

trzeciego. Ale i w akcie trzecim, na który niejako uwag czy-

telnika zwróci usiuj, pozostao mi tu uczyni przykre moe
dla wielu innych, cho dla mnie mao wane wyznanie. Jeden

z literatów, który dawniej przebiega sceny Aliudowy, uczyni
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mi zarzut, e scena, gdzie Mindowe porównywa Litw z krajem
Krzyaków, a bogactwa swoje z bogactwem zakonu, jest nala-
dowaniem mowy Litawora w licznej Graynie Mickiewicza.

Piszc t scen, miaem tylko przed oczyma kilka miejsc z kro-

nik, kilka miejsc z historji Karamzyna, gdzie nieraz z upodoba-
niem czytaem o dawnem ubóstwie królów i kniaziów. Nieraz

ksi Tweru albo Nowgorodu, testamentem rozpisujc swoje

skarby: jednemu z synów kubek, drugiemu szat jedwabn,
trzeciemu acuch daje w spuciznie. Takie homeryczne ubó-

stwo królów ówczesnych podao mi myl wzmiankowanej sceny,

i abyj uczyni zupenie oryginaln, dosy byo kilka ostatnich

wierszy o zamku przemaza, dosy byo wyrzuci wiersz:

Nie dbam ja o bogactwa, o zoto nie stoj.

I ten drugi:

A tu patrz Lutuwerze, jak pospne gmachy.
^^' olaem przecie scen nietknit pozostawi i wyzna, e bez

upokorzenia dug myli wzgldem najwikszego z naszych poe-

tów^ zacigam.

Dzisiejsi poeci musz równie jak daw^niejsi w mylach^
spotyka, a nawet czciej, bo maluj wiernie natur i serce

czowieka; ta rónica tylko zachodzi, e dawniejsi naladowa
chcieli i starali si, gdy drudzy przypadkowo naladuj, ile razy

tego unikn nie mog. I gdybymy kade dzieo genjuszu roz-

biera chcieli, czy trudnem byoby powiedzie, e Walenrod
sam jest szpiegiem Coopera? e opisanie charakteru Walen-

roda jest opisaniem charakteru Lary lub Korsarza, z t rónic,
e Korsarz w napojach gorcych ulgi nie szuka? e nareszcie,

przystpujc do drobniejszych szczegóów, krzyk Aldony umie-

rajcej w Walenrodzie, jest krzykiem ostatnim i przeraliwym

Paryzyny? A jednak pewny jestem, e autor zblienia obrazów

nigdy nie dostrzeg, i takie przystosowania, równie jak bdy
przez drukarzy popeniane, prdzej w oko czytelnika, ni w oko

autora wpada mog.
Ale z drugiej strony ile w tegoczesnych poetach nowych

mj^li, jaka moc zadziwiajca wynalezienia? Susznie Cousin

"W" historji filozofji omnastego wieku powiedzia: e wiek dzie-

witnasty bdzie bogatym w wielkich poetów, albowiem Bóg
obfit doni rozla na ludzi nowe zasoby wyobrani; ale nie-
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susznie tene pisarz doda: e Bóg uczyni to jakoby dla wyna-

grodzenia ludzi za oscho politycznych wypadków wieku. S-
dzibym e wiek ten bdzie w wypadkach swoich poetycznym,

i e skarby wyobrani wylane zostay na wiat, celem usposo-

bienia ludzi do wielkich czynów i przedsiwzi, celem silniej-

szego popchnicia dnoci ludów.

Przekonany jestem nakoniec, e wszelk bezbono, w so-

wach Mindowy ukryt, uprzedzony chyba i pocho sdzcy
czytelnik na karb autora policzy, Trzeba byo, aby Mindowe
w kadem sowie, lkajc si obrazi czytelnika, obraenia

Krzyaków si lka? Wyrzeczenie si wiary, zerwanie z Krzy-

akami, bulla papieska, w której Inocenty IV. daruje królowi

wszystkie kraje, jakie kiedykolwiek Mindowe mieczem pozyska

na Danielu ksiciu z Halicza, s to fakta z historji wyjte. Te

rysy byy gównym zawiskiem utworu; musia wic pozosta,

i miem doda, e sceny te, jako ywcem z historji wydarte, s
jedyn zapewne zalet le uoonego obrazu.





MARJA STUART.

DRAMAT HISTORYCZNY

w PICIU AKTACH.



OSOBY.

Marja Stuart, królowa Szkocji.

Henryk Darklej, m Marji Stuart.

MoRTON , kanclerz.

Rizzio.

BoTWEL , kochanek Marji.

DUGAS.
iNDSAJ.

Pa Marji Stuart.

Nick, bazen Henryka.

Astrolog.

Scena w paacu Holy Kood.



MARJA STUART.

A K T I.

SCENA I.

(Sala w paacu Holy Rood.)

MARJA STUART, RIZZIO, PA.

PA, wbiega prdko.

Smutne wieci przynosz! Posuchaj królowo,

Oddawna ci zniewaa pochy lud stolicy;

Dzi jeszcze byem wiadkiem, jak zniewag now
Wyrzdzi twym paacom, królewskiej kaplicy.

Dzi królowo, nad rankiem, za ogrodu murem.

Ujrzaem pikne maski, orszak Robinhoda,

Tum tancerzy z dzwonkami, Tuck z czarnym kapturem

May Janek i strzelce i Marjanna moda,
Biaa jak ko soniowa, wesoa dziewczyna.

Szedem z dala za tumem, w tem zgraja wesoa
Staje — ucichy dzwonki — toczy si do koa —
Jaki czowiek nieznany grozi, napomina,

A potem wszed do domu na rogu ulicy.

Wszyscy si uciszyli. — Znów ten czowiek blady,

Stan w oknie i z okna jak na kazalnicy,

Przeciwko tobie pani, lud budzi do zdrady.

RIZZIO.

Poznaem z opisania, to by Knox królowo.

Dzie i noc wiecznie z okna przemawia do ludu,

Sowacki. I. J2
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Lud si modli i sucha, w kade wierzy sowo,
I suchajc, z ust Knoxa oczekuje cudu.

Ten czowiek cirzeciaskie podaje nauki —
Raz wskaza na ten paac i rzek gosem gromu

:

((Zburzcie! zburzcie to gniazdo, a odlec kruki !»

Jak papie, kltwy rzuca na wiat z okien domu,

A lud si jak witemu kania obrazowi.

PA.
Królowo! mielsi z ludzi, do zbrodni goto\yi.

Wpadli do twej kaplicy, z dzikiemi okrzyki:

((Gniazdo papistów!» krzycz, obdzieraj ciany,

Isiszcz obrazy, pal, unosz wieczniki.

Wtem patrz — oto w szaty kocielne przybrany,

Ka otarzu sta trefiii Darnleja i miele,

Jak ksidz, zacz kazanie w wieconym kociele!

Lud wesoo blunierczym odpowiada piewem,

A bazen skarby wite unosi bez braku.

Dobyem miecza, zdjty rozpacz i gniewem,

Rzucam si, spady dzwonki na bazna kopaku.

Moe krew popyna? nie W'iem — lud si toczy,

Okoli mi orem — o cian oparty

Miaem uledz — wtem Botwel z królewskiemi warty,

Przyby — ocali pazia — kaplic otoczy.

MARJA.

Rizzio! syszae? Sama — sama wic na tronie,

Opuszczona od wszystkich! lud mi nienawidzi!

Ów Knox miao urga kobiecej koronie!

Takem to nisko spada? przeklina mi — szydzi —
Rozdzieraj to serce! Wszak dzi jeszcze rano,

Dzi si za nich modliam? Czyli moja wiara

Tak róna od ich wiary? O Szkocjo —

!

RIZZIO.

Przestan!

Przestan ci obraa — zasuona kara

Spadnie na tych zbrodniarzy. Tak, pozwól królowo —
Paziu pisz rozkaz — niechaj schwytani na zbrodni,

Opac przewinienie wizieniem lub gow.
(Pa bierze pióro i siada nad kart pargamiuu.)
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Pisz rozkaz, przewinili, litoci nie godni —
Wszystkich bym jednym stosu ogarn pomieniem.

MARJA.

Cay lud by wyt^'pi? jaka zemsta dzika:

Lud mi zdradza —
PA, piszc.

Królowo! czyli z twem imieniem

Pocz imi twego maonka Henryka?

I dam mu tytu króla?

Ma UJ A.

Tak, wszak zawsze razem

Pisae iego imi. Nie, czekaj — co czyni?

Moe lud dziaa zgodnie z Henryka rozkazem!

Wszak jego trefni luby sam przewodzi w gminie?

X;e pisz imienia króla — ja jestem królow!

Rizzio! co mylisz? nie wiem — moe si obrazi?

Pierwszy czyn przeciw maj opuszczone sowo
Struje szczcie domowe, dni pogod skazi.

Ja mu dawaam tytu króla w dni szczliwe.

Nieraz koron jego dotykaam czoa — —
RIZZIO.

Królowo! ty masz lice i serce anioa!

I czemu siejesz kwiaty na tak dzik niw?
^^' .dziaem soce, kiedy na oboków tronie,

Tonce w Tybrze, patrzy na krzy Rzymu zoty;

Ty jeste jak to soce, twój tron w falach tonie! —
Lud cay ju zaton w obdach ciemnoty;

Ty jedna wzniosem czoem widzisz wiato wiary.

Królowo! zbrodnia czeka zasuonej kary —
A cnót przymionych kiedy znajd si obroc?
Kto jak soce zagasa, wstanie jako soce!

MARJA.

Wiara kae przebaczy,

RIZZIO.

Bóg ma kary w niebie —
Jeste na tronie, kara od Boga masz prawo.

Obojtno twe imi okryje niesaw —
Obud pice uczucia, lud patrzy na ciebie,

12*
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Jak na zgaszon lamp, trzeba w lampy onie,

Zapali jasny wiecznik, niech byska i ponie.
(Do pazi.i który skoczy pisa i wstaje.)

Skoczye paziu! dobrze, zawoaj rycerza

Który dzi stra odbywa.

(Pa wychodzi.)

Wyrok swój usysz —
Niech straszny piorun zemsty na zdrajców uderza!

Jak pióra, co na mojej gowie si koysz.
Zadr przed tob, do nóg twoich si uchyl.

SCENA II.

MARJA, RIZZIO, DUGLAS, PA.

MARJA.

Witam ciebie Duglasie — niedawno, przed chwil,

Widziaam tu Mortona w bramie paacowej.

Nie mu ten rozkaz, trzeba pieczci kanclerza.

(Duglas odbiera pismo z rk królowy, przeglda je i czeka.)

CÓ to? wszak posuszestwo jest cnot rycerza,

miaeby w niem ubliy kobiecie? królowej "?

DUGLAS.

Królowej? o nie, Duglas nie zna zdrady cienia.

Lecz wybacz pani — oto na tym pargaminie,

Pewnie skutkiem popiechu, w tak nagej godzinie,

Braknie tytuu króla, Henryka imienia.

Twego maonka wita dla ludu osoba;

Imi z twojem imieniem zawsze byo w parze.

Wybacz miaoci mojej, moe si podoba

Sprostowa bd?
RIZZIO.

Królowa nie bdzi gdy kae.

DUGLAS, ze wzgard:].

Niech z samych ust królowy otrzymam odpraw —
Czekam jej odpowiedzi.

MARJA.

Spe rozkaz.
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DUGLAS, zapalajc si.

Xa Boga!

Wstrzj^maj pani! o, wstrzymaj te rozkazy krwawe!

Królowo ! chcesze aby krwi zalana droga

Wioda do twego tronu? do tronu kobiety?

I niezgody pochodnia na królewskim dworze!

Nie wiem kto j zapali? jaki wróg ukryty,

Albo j{| wiatr francuski roznieca przez morze.

Sowa wyroku wzite z Weneckiego piewu.

Z barkarolli harfiarza, lub z hymnów Papiea?
Wic a w Szkocji je sycha — pragn, krwi rozlewu!

Kto umie radzi, moe zastpi kanclerza —
Moe zostanie —

MARJA.

Dosy! pamitaj Duglasie!

Mnie twoje poche sowa obrazi nie mog;
Lecz pamitaj, pobiege nie rycersk drog —
Moesz straci ostrogi, ub ozdob w pasie.

A gdy piecz upuci do Mortona drca.
Moe j wemie rka, co o struny tica.

Jestem królow. —
DUGLAS.

Przebóg! ja strac ostrogi?

Zetrze si z nich pozota — elazo zostanie!

Ani je podstpnemi zdobywaem drogi;

Nie daa mi ich harfa — nie dao piewanie.

Nie wziem — nie znalazem ich u stopni tronu —
Gdziem je zyska powiedz pola Albijonu:

Winienem je potyczkom i niespanym wartom,

Szczyc si dugim przodków^ szlachetnym poczetem —
A wszyscy! — wszyscy mieczem suyli Stuartom!

RIZZIO.

Pozwól — nieraz Stuartom suyli sztyletem —
DUGLAS.

o ndzny! co wymówi? co syszaem? Boe!
Ha! wic znasz jak Duglasy mcili swej zniewagi,

Mcili si na Stuartach, na królewskim dworze!

Na kime ja si zemszcz? — Lalka — bez odwagi —
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Oto trefione wosy i róane lice:

Przystp tu mae dziecko — rzucam rkawic!
(Rzuca rkawic J

Podnie — jeli j, podnie, dwign jeste w stan.

RIZZIO.

Podnosz. — Z mojej strony oto masz wyzwanie.
(Bierze kwiaty lece na stoliku przed królow i rzuca je pod nogi Duglasowi.)

Podnie, gdy lubisz kwiaty — ta bro nam przystoi,

Tu, w obliczu królowy. —
MARJA, do Rizzia.

Z mojego roskazu

Odrzu t rkawic. —
RIZZIO.

Rzucam, nie mam zbroi,

I nadto cika — do ma nie sprzyja elazu —
Daj mi wachlarz królowo! —

DUGLAS, z wciekoci.

Jeszcze raz znieway,

Odrzuci rkawic! — Królowo! królowo!

Znajd go, pod zason, znajd go tronow,

Ju nie zanie pod dachem gdzie poar rozarzy;

Przysigam, ciga bd. — Nie zechce si broni,

Zostan podym zbójc — pójd za nim w^ lady
j

cigajc wiecznie, kiedy zdoam go dogoni.

Znajdzie mi tu, w paacu, gdzie mia szerzy zdrady,

Znajdzie mi u podwoi — w ogrodach — w kociele,

Znajdzie na dworze Francji — przed tronem Papiea,

Choby mu si sa u nóg, jak si ten^z ciele,

Wyrw go — tu przysigam! przysig rycerza. —
(Zimno ze wzgard.)

Kiedy królowo — kiedy dworem okolona,

Rzucisz na chwil tronu ciar i zgryzoty;

Gdy si bdziesz umiecha — stan poród grona,

A naladujc dworzan umiech i zaloty,

Podam ci ten kwiat — we krwi! —
MARJA.

Rizzio! chod z tej sali.
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Widzisz Duglasie? jestem ze Stuartów rodu,

Umic pogardza. —
(Odchodzi. Rizzio idzie za ni. ale potem wraca.)

RIZZIO.

Jutro — w chodnikach ogrodu,

Czekara ciebie Duglasie, i na ostrza stali

Znajdziesz mier, albo zemst.
(Odchodzi spiesznie za królow.)

SCENA III.

DUGLAS, sam.

Jutro — dziki tobie!

Zdje mi przecie z czoa czarny srom zniewagi —
Mam czeka jutra — jutro zaniesz w cichym grobie

Któby si po nim tyle spodziewa odwagi?

Tak si lkliwy zdawa? — nawet drc doni
Rzuca pod nogi kwiaty — gardzi? by nie moe
Iby Duglasem gardzi! on wie — mierci gro —

(Zamylony, spokojniej.)

Lecz czy ten pody harfiarz umie robi broni? —
Czuj, nie mógbym w piersi odkryte uderzy —
Dam Wochowi miecz duszy, dowiadczonej mocy.

Krótszemu mog zemst honoru powierzy.

Oby ju noc nadesza — chciabym zasn w nocy,

Upionemu czas prdko przeleci jak chwila —
Kiedy si zbudz — bdzie ju jutro na niebie.

SCENA IV.

DUGLAS, MORTON wchodzi.

DUGLAS.

Witam wielki kanclerzu — wanie szukam ciebie:

Obacz jako maeska mio si przesila,

Gdy si pikny gos harfy rozchodzi na dworze.

(Daje rozkaz królowy.)

Przyó piecz.
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MORTON, przegldajc pismo,

Gdzie Henryk — o nim ani sowa?
Ja mam przyoy piecz — jeli nie przyo,
Królowa powie na to —

DUGLASv

Mówia królowa:

Jeli piecz upuci do Mortona drca,
Moe j wemie rka co o struny trca.

MORTON.

Tak mówia? syszae? —
DUGLAS.

Syszaem.

MORTON.

Mówia!? —
DUGLAS.

Cha! cha! straszna si przepa przed tob odkrya!

Trzeba piecz przyoy. —
MORTON.

Lecz gdy król si dowie,

Co powie na to?

DUGLAS.

atwo zgadn co król powie:

Jeli piecz upuci do Mortona drca,
Wemie j rka dotd dzwonkami brzczca.

(miejc si odchodzi.)

MORTON.

Czekaj! czekaj Duglasie — boja mi przenika,

Pój do królowy? — Nie, nie, pójd do Henryka.

(Odchodzi.)

SCENA V.

(Scena w pokojach Henryka Dariileja.)

HENRYK DARNLEJ, NICK

NICK.

Nagród mi królu. —
HENRYK.

Za CO? —
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NICK.

Jak rycerz bez zbroi

Wracam z placu potyczki — bez dzwonków.

HENRYK, miejc si.

O! szkoda! —
NICK, smutno.

Jeli je znajdzie Morton, pewno je przyswoi,

Chleb mi odbierze. Jaka za trudy nagroda?

Co o tobie wiedziaem, wszystko w dzwonki kryem,
Jak w ziemi tajemnic chowaem Midasa:

Nicku — mia si nie bdziesz — wesoo zabiem!
(Po chwili mylenia.)

Zdejm biret z gowy Knoxa, hem z gowy Duglasa;

Niech midzy nami adnej nie bdzie rónicy —
Takiej dam nagrody. —

HENRYK.
Cha! co ci si roi?

Knox niech w birecie wiecznie prawi z kazalnicy,

Duglas niechaj ojczyzny wrogów ciga w zbroi;

A tobie sprawi dzwonki, sprawi ubiór nowy.

NICK.

Prócz ubioru có jeszcze biedny Nick dostanie?

HENRYK.

daj wic —
NICK, mylc.

Królu daj mi — daj —
(Wesoo,)

Portret królowy.

HENRYK.
Dam ci swój. —

NICK.

Twego nie chc — daj mi szyling panie,

Na nim jest wizerunek królowy w koronie;

A ciebie na szylingu nie ma. —
HENRYK.

o ! straszliwie

!

Sowo bazna jak sztylet w moich piersiach tonie —
Jestem królem — nie jestem królem — sam si dziwi,
e tak dugo cierpiaem honoru zaka. —
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Dosy ju ponienia ! jam na wszystko gotów,

Gdzie si obróc — dziecko wytyka mi mae —
Oto jest m królowy! Czemu nie Król Szkotów?

Mii, królowy — to wielka dla Darnleja sawa! —
(Zamyla si.)

NICK, niby do siebie, mówic gono.

Nie da szylinga — pójd — nie wytrzymam duej,

Pójd slnb obiera, za ze skpym sprawa.

Ja su Henrykowi — Rizzio Marji suy
I któ z nas lepiej wyszed? — Gdym przyby do dworu

Z zamknit torb miechu, niewsawiony niczem,

Zaraz mi dano szat rónego koloru —
I kij, na którym gowa z podwójnym obliczem,

1 czapeczk z dzwonkami — i pas — a przy pasie

Byy dwa worki próne, i dzi jeszcze próne,

I dzi ta sama szata. W jednym ze mn czasie

Przyby Woch — wiatrem szyte mia sakwy podróne,

Opatrzony podwójn twarz — i okryty

atan szat — w workach adnego cekina.

Dzi patrz! Woch ju drogiemi byszczy aksamity,

Pióra nosi na gowie, ostrogi przypina,

Z penych worków twarz Marji wyglda przyjazna!

Ona go swoim paszczem królewskim otula

:

I gdyby mia takiego jak ja jestem bazna,

Moeby by podobny do takiego króla.

Jakim jest

(Pokazujc ze zoliwym umiechem na Henrylia.)

Zasn w mylach — zaraz go obudz —
Królu, syszysz gos harfy?

HENRYK.

Gdzie?

NICK

W tronowej sali —
HENRYK, z mocn% boleci.

Szatanem jeste Nicku, ja si drcz — trudz —
Tak, dwik harfy. Niech zamek w gruzy si zawali,

Niech zagrzebie tron, harf. — Gdzie znajd zacisze?

Coraz bliej strasznemi nabawia mi snami!
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Budz si zmordowany i znowu j sysz! —
Jak jej nie sysze?

NICK.

Królu wdziej czapk z dzwonkami,

Ich dwik harf zaguszy.

HENRYK.

Sztylet struny przetnie.

SCENA VI.

HENRYK, NICK, MORTON.

MORTON.
Królu! racz sucha królu! z wan wieci d,
Z wieci — — Jestem yczliwy — i myl szlachetnie.

HENRYK.
Któ o tem wtpi?

MORTON.
Racz wic posucha mi ksi I

HENRYK, z oburzeniem.

Ksie ?

MORTON.
Królu, racz sucha! — Nie znajd wyrazów —
Oto jest pismo — piecz przyoy kazano.

HENRYK, przeglda pismo

Có to? gdzie moje imi, z jakich to roskazów?

Nie! to pomyka. —
MORTON, z umiecliem.

Tak jest, króla nie wpisano,

Przez pomyk zapewne ?

HENRYK.

Wtpisz o tem starcze?

Wnet pójd do królowy, a wszystko przemieni

!

Pójd, i wymówkami niewiern obarcz —
Nie, prosi bd. — Dugo yjc oddaletii,

Nie czujemy tak zgodnie jak dawniejmy czuli.

To prawie moja wina — jaka zazdro pocha
Rozdzielia nas — zdrad podstpni uknuli,
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Lecz królowa kochaa i teraz mi kocha.

Gdzie jest Marja?

MORTON.
u siebie — Rizzio u niej bawi,

O zmienienie rozkazu zapewne si wstawi

HENRYK, gwatownie.

Ten Rizzio! Rizzio! wkrótce signie po koron —
Któ mi uwolni?

MORTON.
Panie! zdoam to uczyni.

Powic si — Trzeba go o zbrodni obwinie.

Panie, przyjm zaskarenie, ja przyjm obron —
Zginie. —

HENRYK.
O ndzny starcze! ty dobry do rady!

Chciaby w oczach królowy by wolnym od zdrady,

Jak nieg biao wyglda, ze krwi obmy donie ?

Ja mam stawa przed sdem? w purpurze, w koronie,

Ja, Henryk? przeciw Rizzia mówi w podej sprawie?

Ten "Woch nikczemny moe, w sdzie uwolniony,

Znów mi bdzie urga? — Nie — rce zakrwawi.

Bo zgon jego obfite przyniesie mi plony;

Powróci pokój w domu. — Tak — ja si namyl —
Po co myle — mylaem — wszystko mam w umyle
Tak widne jak na niebie, tak czarne jak w piekle.

Mylaem dugo — zimno — dzi wypeni wciekle!

Dzi wypeni! nad wieczór ju go grób pochonie —
Grabarze na smtarzach ju dla kopi doy.

NICK, widzc e Morton nie moe wesooci utai.

CÓ to? ty moje dzwonki znalaze Mortonie?

Bo dzi bye dow-cipny, a jeste wesoy

!

Oddaj mi dzwonki moje — bd znowu kanclerzem.

SCENA VII.

HKNRYK, NICK, MORTON, LINDSAJ.

LINDSAJ,

Królu! dostaem sokoa — król ptaków!
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Norwegski, cay srebrnem osoniony pierzem,

Gdy si podniesie, tonie wród powietrznych szlaków.

HENRYK.

Co mówisz? czy od mego sokoa pikniejszy?

LTNDSAJ.

Cia! cha! bez porównania, lekszy, troch mniejszy,

Cacko dla kobiet, niegdy Lady Hamiltonu

Nosia go na doni nad Klydu rozogi;

Piknie mi si popisa, nie wróci bez plonu,

Jak rycerz w krwi przepiórek pozoci ostrogi.

Jedmy dzisiaj na owy.

MORTON.
Dzi król ma zajcie.

HENRYK.

Tak, prawda, przyjacielu, dzi mam inne owy —
Raz na jaw wysze trzeba koczy przedsiwzicie.

Suchaj Lindsaju! spada mi korona z gowy,

Jestem igraszk kobiet, celem pomiewiska;

Odmówiono mi wadzy, nawet i nazwiska.

Czczego nazwiska króla! czy wierzysz Lindsaju?

LINDSAJ.

Powiniene si zemci srogo — to tak wanie
Jakby mi kto powiedzia, e nie jestem w kraju

Pierwszym w sztuce owieckiej.

HENRYK.

Nim soce zaganie,

Lindsaju, dzi pomoesz zastawi mi sieci.

Wiesz kto mi zdradza? Rizzio, ów pody przychodzie

t

Dzisiejszy ksiyc jego mogi owieci —
Przyszed tu jako tuacz, zginie jako zbrodzie.

Pomoesz mi?

LINDSAJ.

Najchtniej w twe zamiary wchodz.
Czy wiesz? w swoich mi lasach polowa zabroni,

Zemszcz si.

HENRYK.

Ja ci za to sowicie nagrodz,

Bdziesz w jego zwierzycu poche sarny goni.
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SCENA VIII.

HENRYK. NICK, MORTON, LINDSAJ, DUGLA3.

LINDSAJ, do wchodzcego Duglasa.

Jake si zdoa Rizzio od mierci wyprosi?
Odgos o waszej zwadzie rozszed si daleki —
Syszaem. —

DUG LAS.

Dobrze sysza, lecz gdy cicesz rozgosi,

Pamitaj e dzwon moe zamilkn na wieki,

Kiedy mu serce wydr.

LINDSAJ.

Suchaj ! zcz si z nami

!

Dzisiaj jeszcze sztylety, dzisiaj zemsta wiea,
Pozbawi ciebie wroga, co twój lionor plami.

DLGLAS.

Któ cudzej doni zemst honoru powierza?

Ostrzegam was, ja pragn, Rizzio niechaj yje.

Jutro go oddam waszej zemcie — dzi nie zginie;

Dzi wasn piersi sztylet od Wocha odbij —
Ze mn walczy bdziecie, krew wasza popynie.

Spodziewam si, e boju nie zechcesz Hortonie?

Lindsaju ! jara nie jele co w borach popasa ?

Henryku! pomnie zechcesz, e w twojej koronie

Sabszy daleko kruszec, ni w mieczu Duglasa.

Na jutro zócie zemst — kto pójdzie inaczej,

Jest moim wrogiem.
(Odchodzi.)

SCENA IX.

henuyk, nick, morton, lindsaj.

dindsaj.

CÓ to? oszala z rozpaczy?

MORTON
Królu, czyli ci groba Duglasa zachwieje?

HENRYK.

—Nie lecz na jutro wszystko odoy wypada
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Ciesz sio nawet z tego, zamiar nasz dojrzeje

Kwiat przed czasem rozwity, przed czasem opada.

Eycerze, niecliaj adna nie poszy was trwoga,

Trzymamy tr rku ycie nieszczsnej ofiary.

A ty maTy trefnisiu piesz do Astrologa,

K:ech powie jaki skutek odnios zamiary.

A K T II.

SCENA I.

(Teatr wystawia mieszkanie A.strologa Wr,)d sali stó zarzucony k'!i7ganii.

Teleskopy w oknach obrócone na niebo
)

ASTROLOG, sam.

Nico nauki — gorzki owoc dowiadczenia —
Myle — zgbia — i potem wszystkiemu nie wierzy!

Drczy si, eby okrg swych marze rozszerzy —
Czyta w gwiazdach! — s one ksig przeznaczenia? —
Przeznaczenie! — szalestwo walczy z przeznaczeniem!

Ty co rce zakrwawi? podnie czoo blade.

Przeklinaj los, lecz przesta drczy si sumieniem

!

Gwiazdy winne, e knue cudz mier lub zdrad.

W kolebce bye takim jnk dzisiaj zbrodniarzem,

Z pokarmu matki ssae dni strute zgryzot!

Ty, co posiadae cnoty, umierasz ndzarzem,

Przesta si drczy, twoja cnota nie jesl cnot!

O! gdyby w pónej chwili, na miertelnem ou,
Uzna ten bd — t nico cnoty bez zasugi —
Drczye si — i po co? po wiata bezdrou

Szede, samotny ndzarz! — Jesle wic wiat drugi?

scI';na ii.

ASTROLOG. NICK.

NICK.
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ASTROLOG.

Ojcze! skd to pokrewiestwo?

NICK.

Z gupstwa rosn nauki — a z nauk szalestwo;

Jestem wic twoim synem, a te wszystkie ksigi

S mi rodzone siostry, bo z ciebie si rodz.

ASTROLOG.

o, ndzny! nie znasz nauk i bada potgi!

Myli twoje okrgu ziemi nie przechodz —
NICK.

Wic mi poka kres dalszy. — Ojcze prosz ciebie.

(Patrzy przez teleskop na niebo obrócony.^

Cha! cha! cha!

ASTROLOG.

Có widziae?

NICK, miejc si.

Niebo

!

ASTROLOG.

A na niebie?

NICK, spokojnie.

Nic. —
ASTROLOG.

Zasiane jest ono wiaty rozlicznemi.

NICK, patrzy drugim kocem teleskopu, zmniejszajcym przedmioty.

Widziaem! —
ASTROLOG.

Có widziae?

NICK.

Ziemi!

ASTROLOG.

A na ziemi?

NICK.

Nic. —
ASTROLOG.

Mnie musiae widzie!

NICK.

Bye oddalony —
Bye may jak proszek, mdry Astronomie!
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Nie patrz na niebo, znikniesz w tych wiatów ogromnie

Ale patrzaj na ziemi, patrzaj z tamtej strony.

Jak ma, ci si wyda nauka i sawa! —
Tern lepszy jest teleskop, im bardziej oddala.

Ale co bazen króla na mdrca zakrawa,

A mdrzec króla —
ASTROLOG.

Baznom rozprawia dozwala.

Lecz z czeme tu przyszede?

NICK.

Pyta m królowy,

Jaki los czeka Rizzia? — Nie am sobie gowy,

Przy mojej si pomocy rzecz atwo wysowi:

Powiadam ci e zginie — ty powiesz królowi

e zginie.

ASTROLOG.

Precz mi z oczu! Nie dam pomocy.

Nie to pismo królowi, w niem jest tajemnica —
Los Rizzia w jasnych gwiazdach czytaem tej nocy,

Wszystkie poblady, srebrne zachmurzyy lica.

Precz mi z oczu!

NICK.

Lecz powiedz jeszcze, co mnie czeka?

ASTROLOG.

mier prdka.

NICK.

A po mierci?

ASTROLOG.

Nie wiem.

NICK.

Do widzenia!

(Odchodzi )

Równomy mdrzy.

ASTROLOG.

Pode jestestwo czowieka,

Kiedy gupstwem okrywa gbokie marzenia.

Sowacki. I.
_j^3
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SCENA III.

ASTROLOG, PA.

PA.
Ju wyszed trefni — dobrze. Na twoje wezwanie

Stawiam si, mdry mistrzu

!

ASTROLOG.

Suchaj, paziu mody?
Czy ty kochasz królow?

PA.
Skde to pytanie?

Czy ja kocham królow? Jakie tam dowody?

Kocham j jako matk, siostr, jak anioa.

Taki jestem szczliwy! — Dzie cay od rana

Przepdzam przy jej stopach — nieraz na kolana

Spadnie mi róa na pó uwida z jej czoa;

Nieraz jej twarz ochadzam zocistym wachlarzem,

Twarz sponion jasnemi rumieca szkaraty;

Nieraz schylonej koronie przed boskim otarzem,

Trzymani ksik modlitwy, lub nios kraj szaty.

Szczliwy jestem!

ASTROLOG.

Paziu! nim chwila przeminie,

Masz stan u królowy i donie jej skrycie,

e czowiek milszy dla niej nad tron i nad ycie,

Zginie dzisiaj.

PA.
Co mówisz? Botwel dzisiaj zginie?

ASTROLOG, z zadziwieniem.

Botwel? Innego miaem w przestrodze na celu!

Paziu! ja nie mylaem wcale o Botwelu

PA, z rozpacz.

Wic zdradziem j! Boe, w jak przepa wpadem

!

Nie wierz mi! Ona tego sobie nie wyznaa,

I mnie si nie zwierzya, z rumieca odgadem —
Jam zbdzi. — Nie — Botwela nigdy nie kochaa.

Nic wierz mi — niech ci proba, rozpacz moja wzruszy.

Zatrzymaj wszystko w sobie, czcij honor królowy!
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Nie dziw si — ca dusz, suchaem twej mowy,

Có dziwnego e sowo wyrwao si z duszy?

O nieszczliwy paziu! — Z serca mi wyrwae
Kajslcrytsz tajemnic — zapomnij! zalclinam!

(Daje astrologowi brylantow sprzczk od kapelusza.)

We t sprzczlt — zapomnij! — Czy ju zapomniae?
Ja nawet uraz moicli prdlio zapominam,

A ty by nie zapomnia?

ASTROLOG.

Ciod tu, moje dzieci!

Czy mylisz e nauki spodli mog starca ?

Królowa mnie askami obdarza obficie —
Kie zasuyby na nie starzec i potwarca.

Zatrzymaj te brylanty, przebaczam e dawa,

Nadto mi lekko sdzi, za mao poznawa?

Patrz na komnat, oto s królowy dary,

Oto ksigi bez ceny — mam zoto, paace;

Kiedy wdziczno zachowam, z darów si wypac.
Patrz na te czarnym pynem nalane puhary:

W nich zoto rodz mojej sztuki tajemnice;

Takiego kruszcu z Peru Hiszpanja dostaje! —
Ja przed królow wiksze otworz skarbnice,

Bdzie w nich czerpa, bdzie zakupywa kraje.

PA.
Lecz któ ma zgin?

ASTROLOG.

Rizzio, Rizzio! W jego serce

Godz mnogie sztylety — na Rizzia pogrzebie

Jutro paka bdziecie — silni s morderc.

Wiem to z ust ludzkich, w gwiazdach czytaem na niebie,

PA.
Ojcze! wic spiesz.

(Wybiega.)

SCENA IV.

ASTROLOG, sam, bierze jeden ?. puharów.

Tutaj s moje nadzieje —
13*
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Kie miem czar tych otworzy — ha! kiedy otworz?
Moe mi dzisiaj w oczach zoto zajanieje?

(Patrzy \v puhar.)

Nie, jeszcze nie ma — dzisiaj wczenie — jutro moe?
A wigc czeka do jutra. Lecz na có mi zoto?

Spytaj si siebie, starcze, na co, na co sawa?
Pierwszestwo wynalasku — wytrwao jest cnot, —
Wszak równych stara roli kosztuje uprawa?

Cae ycie marzyem — miaebym nad grobem

Odkry nico marzenia? bezskuteczno sztuki?

Nie przeybym odkrycia — nie — dziwnym sposobem,

AVi si sowa pazia z pismem gwiazd nauki.

Królowa ! Botwel ! Skde razem dwa imiona ?

Ona kocha Botwela! Dzi nad jego gow
Zbiegy si razem Marsa, Saturna znamiona.

To znaczy — Otó Botwel — Zdziwi si gwiazd mow!

SCENA V.

ASTROLOG, BOTWEL.

BOTWEL, zamylony.

Czemu wszedem w te progi? Musz by szalony!

Obaczy przyszo? zajrze w dno prawdy kielicha?

Przyszoci mi nie nie kryj nadziei zasony;

Lecz przed mierci zasona mgy tajemna, cicha —
mier we mnie umiech budzi — zasona odkryta

Moe zgasi ten umiech? — I czegó daem?
Tak, kto wie, co ten starzec z duszy mi wyczyta?

Moe mi to odkryje, czego sam nie miaem
Dotd odkry przed sob? Przepa mi odkryje —
Nad brzegiem si obudz i w otcha si rzuc.

Zgbi przyszo? Niech tylko obecno przeyj!

I czegó tu przyszedem? — Tak — wróc si — wróc.

Nie, ju si stao, tak jest, stao si — zostan.

Starcze, czytasz w przyszoci?

ASTROLOG.

Gwiazdami pisane

Zgbiem tajemnice.
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BOTWEL.
Powiedz mi wic szczerze,

Czy wierzysz w twe wyroki?

ASTROLOG.

Nigdy nie myl?

Nigdy.

Wierz — jak w mier wierzo.

BOTWEL.

ASTROLOG.

BOTWEL.
Marno nauk wiat:i!

Dzi rzeczywisto ponne zawiedzie lachuby.

Czy dugo y bd?
ASTROLOG.

Trzy lata.

BOTWEL, ze wzgard.

Trzy lata?

Kres nadto oddalony, bd twój nadto gruby.

Trzy dni dla mnie za wiele — trzy lata? — daremnie.

Widzisz mi, astrologu — na wybladej twarzy

Gorzki umiech i wzgarda — nie patrz co jest we mnio.

Któ si we wntrze grobu zaglda odway?
Nie zniszczyy mi zbrodnie — jest to syto ycia.

Gorce serce wrzao we mnie od powicia.

Teraz jestem znuony — zimny — umrze musz.
(Pokazuje trucizn w krysztalowem naczyniu.)

Patrz! oto jest trucizna, a przeszkody — adne.

Tylko stao twych mdrych przepowiedze wzrusz!

Có jeli j wypij i u nóg twych padn?
Od dugich bólów krótkim uwolni si bólem.

Umieram, —
ASTROLOG, bierze ^a. za rk i prowadzi do stou, i;dzie le horosko; y.

Nie — y bdziesz trzy lata, Botweln.

Patrz, co pisay gwiazdy — bdziesz królem.

BOTWEL.
Królem ?

Co mówisz? Bd królem! Do takiego celu

Dy z nad brzegu grobu? Miaem zasn w grobie.
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Bd królem. — Klnc ciebie? czy dzikowa tobie?

Nie wiem. Powiedz mi starcze, powiedz, czy na tronie

Spokojniej jest ni w grobie ? Ten wszystko pochonie.

Moe póniejsze ycie gorzki owoc wyda?
I po có, po co ciga tak znikom mar?
"Wypij t trucizn — nie, rozbij czar —
Ale po co rozbija — moe mi si przyda? —
W tak drog i trzeba z obfitym zapasem —
Wszak nieraz we nie zot koron widziaem!

Wygrae astrologu! y bd — —
ASTROLOG.

Wygraem.

BOTWEL.
Id do celu — nie chc umiera przed czasem.

Prowad mi Astrologu w wysokie komnaty.

1 poka mi wadnce moim losem wiaty. —
(Wychodz.)

SCENA YI.

(Pokój królowy, w gbi okno gotyckie.)

MARJA, PA.
PA.

Zaraz przybdzie Rizzio.

MARJA.

Czemu nie przybywa?

On mi jeden pozosta z przyjació tak wielu,

I wkrótce zginie.

PA.
Pani — ty niesprawiedliwii

!

Wspominajc przyjació, wspomnij o Botwelu;

Pa nie mie si przypomnie — moe nie ma prawa.

MARJA.

Mój luby, ty dorastasz — rozdzielisz si ze mn,
Wachlarz na miecz zamienisz — powoa ci sawa.

Któ mi wtenczas rozjani te pustyni ciemn?
Botwel? - Lecz ja Botwela nie znam. O! mój drugi!

Ty paczesz? Paziu! paziu!
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PAZ.

Dziecinne Jzy roni —
Paruj mi — ja mylaem e w twojej obronie

>'a dworze pas pozyskam i zote ostrogi.

Nigdy mi nie budzia ze snu myl rozdziau;

Teraz pierwszy raz czuj e nastpi moe —
Ju mi pó rycerskiego odja zapau.

Lecz wszak Botwel rycerzem? Przecie jest na dworze,

I mógby jeszcze bliej, bliej by królowy.

MARJA, zamylona jak eclio.

Botwel — tak — mógby bliej, bliej by królowy.

PA.
By jednak blisko wczoraj, kiedy w dworzan kole

Towarzyszy ci pani na królewskie owy;
Tajemniczy mia smutek wyryty na czole.

Potem gdy cay orszak siad na strojne odzie,

Botwel stan przy sterze, twarz jego poblada,

Patrza w gbiny wody, jak gdyby w tej wodzie

Widzia jakie straszliwe, drczce widziada.

I coraz si nachyla — draem — nigdy w wiecie

Takiej myli w czowieka nie widziaem twarzy;

I poj jej nie mog — dotd mi si marzy,

Jak sen jaki okropny —
MARJA.

O! niewinne dzieci!

Ja atwo j pojmuj — dzika myl szaleca.

PA.
Królowo! Wiatr, co sprzyja tej wodnej podróy;

Silniej w aglach zaszumia, i z twojego wieca
Rozkwite w jasnych wosach zerwa kwiecie róy.

Kwiat pad na wodne fale i z fal upyn —
Zbudzi si Botwel — zadra — i na sugi skin:
ód mu podano — usiad samotny do odzi

I ciga kwiat zerw^any. ledziem go dugo,

A znikn we mgle —
MARJA, niecierpliwie.

Odejd! odejd, wiemy sugo!
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Lecz daj mi wachlarz, niechaj czoo mi ochodzi —
Tak mi gorco — odejd! jest to czas pacierzy.

(Pa odchodzi.)

SCENA Yir.

MARJA, sama.

Przenikliwe ma oczy ten pa — i nie wierzy

e mio jest wystpkiem, w bdn wiedzie drog.

Dugo j usypiaam, ju upi nie mog,
Bd widzie Botwela — oddal ze dworu.

Czyste zwierciado skazi moe lekkie tchnienie —
Co? — Ja jestem niewinna, lkam si pozoru?

Wszak zdawna mi obarcza czarne jDodejrzenie

:

Myl e kocham Rizzia. — O boja dziecinna!

Któ ma prawo mi sdzi? Ja osdz siebie!

Ludzie s u stóp moich, nademn Bóg w niebie.

Wczoraj tak byo. — Dzisiaj nie jestem niewinna!

Kocham Botwela! kocham! Bóg mi sdzi moe.
Ciko mi w tej koronie — francuska korona

Z lekszego bya kruszcu, na chwil j zo —
(Zdejmuje koron.)

Wic teraz z wszystkich wizów jestem uwolniona.

Ciya mi na czole, a twój poysk zgubny

Wielu, wielu przeraa i odstrcza wielu.

Teraz wolna. — Nie — jeszcze ciy piercie lubny

(Zdejmuje piercie.)

O! teraz przybd do mnie! przybd tu, Botwelu!

Przybd! nie mam korony i nie mam piercienia —
Przybd! ju si nie lkam Boga i potwarz5\

Jak mi zachwyca urok twej pospnej twarzy,

I ten umiech goryczy, ten mrok zamylenia!

Precz ta myl mierci, pica gboko na czole —
Niech t chmur rozproszy umiech szczery, tkliwy!

Dugo w pospnych myli obkany kole.

Bdziesz jeszcze pikniejszy, gdy bdziesz szczliwy.
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SCENA Ylir.

MAllJA, RIZZiO.

RIZZIO.

Wezwaa mi, króowo ?

iiAKJA.

Bojani drczona,

Przyzwaam ciebie Rizzio w te slcryte Isoranaty.

Jeste w niebespieczestwie, bo rzucone Icwiaty

W roli Duglasa, mierci wyday nasiona.

Posuchaj wic cierpliwie, mój bdny rycerzu,

Ju nie moesz tu zosta. Przeciw mieczom wroga

atwo znale obron w mieczu i pancerzu —
Lecz gro, ci sztylety, mier zdradziecka, sroga.

Wierzaj mi — le, kto wrogom ukrytym zawierza;

Musisz umkn ciosu, dzi rzuci te strony.

Dam ci wane zlecenie do dworu Papiea,

Okrt gotowy — aglów rozpite zasony.

Bd zdrów!

Kizzro.

Królowo moja! powtórz te roskazy!

O! nie! nie! nie powtarzaj —• nad brzegiem otchani

Nie posucham — cho cign twój gniew, twe urazy

Wszak mier ci nie urazi? nie zasmuci? Pani!

Marjo! o, ja zostan — przysigam, zostan!

Postanowienia adna nie naruszy sia!

mier srosz mi w'yrzeky twe usta róane —
eby cho gos by zadra, gdy j wymówia —
Marjo! i^osuchajl —

MARJA.

Rizzio, chciej mówa z królow!

Rozmawiae z kim innym.

RIZZIO.

I gdzie twa korona?

Nie widz jej na czole — kwiatem uwieczona

Jeste mi równa — mielsz przemówiem mow.
Daruj mi! ja mylaem! — mylaem, szalony!

Ze j umylnie zdja dla mnie
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MARJA.

le osrlzi?.

Wszak wiesz, e ja si zwykam modli bez korony —
I teraz si modliam.

RIZZIO.

Przebacz mi, jam zbdzi.
Lecz nie kad jej na czoo — czoo twe utrudzi,

I myl jak pospn przykrywa aob.
MARJA.

Bez korony nie zwykam przemawia do ludzi.

Rozmawiam tylko z Bogiem — z Bogiem, albo —
^Ciszej, kadc koron.)

Z sob.

RIZZIO.

miao mi odebraa — wic dobrze — odjad.
(Staje w gotyckim oknie i z udan obojtnoci mówi,)

Dzi dzie taki pogodny — dobry do podróy.

Niebo czyste, bkitne, chmury lekkie, blade —
Pokazuj mi drog, lecz nie wró burzy,

Obacz prosz, królowo, jak cicho na dworze.

Kwiaty w twoim ogrodzie odwieone kwitn —
Tam góry Szkocji, barw owiane bkitn.
Odlegle jak marzenia Jak tam szumi morze —
Bia mg osonione chwiej si okrty. —

MARJA.

Rizzio ! czemu tak zblade ? —
RIZZIO, odwraca twarz od okna i zakrywa j doni.

Tam agiel rozpity —
Patrze nie mog.

MARJA.

Rizzio! ty jak dziecko saby!

RIZZIO.

O pani! pani! ty mi chcesz zachowa ycie,

A ycie wszelkie dla mnie stracio powaby!

Wkrótce ten zamek w mgy si rostopi bkicie —
Bd sta na pokadzie — a morze podemn.

Ha! kto wie gdzie zapyn! W tum wiata si rzuc,

Zapomnienie ju szat okrywa mi ciemn.

Coraz! coraz ciemniejsz! Wszak nigdy nie wróc? —
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Ju mi bole g^boka strawia i zmoga.

Po c mam wraca? Po co? zy, westchnienia tumi?
Jedna tu bya dusza, zrozumie mi moga!
I ta nie zrozumiaa — nie chciaa zrozumie !

—
Odjad wic samotny — niech bdzie szczliwa!

MARJA, wzruszona,

Rizzio 1

RIZZIO.

Powtórz tym gosem! powtórz moje imi!

Z dwikiem mowy gos duszy twojej si wyrywa.

MARJA, zimno.

Rizzio! chciaam ci prosi, kiedy bdziesz w Rzymie,

Pro odemnie Papiea, niech zamknity w zouo

Przyle mi chleb ze stou Paskiego.

RIZZIO, z oburzeniem.

Pobona!

Gardzi, ponia serca, zabija, jest cnot —
Potem mona si modli? Wszystko zgadzi mona.
egnam ci — —

MARJA.

Wszyscy losem jestemy miotani!

B^d zdrów ! Marja ci wiecznie pamici dochowa.

RIZZIO.

Mair.e odjecha?

MARJA.

Có to znaczy?

RIZZIO.

Przebacz pani!

Ale twój gos by tkliwszym — smutniejszym ni sowa,

Pozwól mi dzi pozosta — jutro si oddal.

MARJA, z iroiij.

Zosta! zosta! Dzi moesz pozosta bez grzechu!

Dzi bal na dworze, maski napeni te sale.

Ja sama si ubior jak królowa miechu.

Przyjd wic — tam nowe z nami bdzie poegnanie —
Przyjmiesz je cho ze miechem, z ust miechu królowy.

RIZZIO.

Pani ! egnam na wieki

!

(Odchodzi.)
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MAHJA.

Kaniam go sowy,

Lka si mego umiechu — duej nie zostanie.

Jedno sowo od pewnej mierci go wybawia —
Zawsze gorzkie lekarstwo dobre skutki sprawia

A K T ni.

SCENA I.

(Ogród — Noc — Wród drzew i kwiatów wida paac Holy Rood i kaplic

witego Krzya. Okna paacu owiecone wewntrz. Ksiyc wieci.)

BOTWEL, sam.

Zatrzyma mi ten starzec nad przepaci, zgonu,

On marzy — a jam pocho marzeniom zawierzy.

Mie y — albo y królem — dotd jubym nie yl!

Czyli si na krok jeden zbliybym do tronu?

Jestem czem byem — marnym udz si pozorem.

Moe ja nadto prdko chc stan u celu?

Ranne przepowiedzenie chc sprawdzi wieczorem.

Dzi, wczenie — jutro bdziesz na tronie, Botwelu!

Gwiazdo! z tob, zwizane przeznaczenie moje,

Lecz twój blask nadto sabo mej drodze przywieca

!

Moe krew na tej drodze — wie — krwi si nie boj —
Oto witego Krzya pospna kaplica,

I kiedy si w niej bd modli za mnie ? Moe
Wtenczas, gdy usn w j^robie, lub kiedy na tronie

W purpur królów skryj zakrwawione donie,

Wtenczas modli si bd? Oto na tym dworze

Tum zalotników peen nadziei, zapau —
Ja — jak ndzarz u progu — okna owiecone.

Cie si jaki przesuwa po szybach krysztau —
Tak — to ona — królowa! Poznaem koron —
Bliej! bliej — o nieba! ju mi si nie stanic.
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W oczach si snuj dziwne gorczki kolor}^

Gdyby mi jaki czowiek obaczy w tym stanie,

Rzekby z gorzk litoci: Botwelu! ty chory!

Id do szpitala — suchaj, ty jeste szalony!

SCENA n.

BOTWEL, PA.

PA.
Szukam ciebie, Botwelu — wszystkie zwiedzam strony,

A ty w murach zamkowych, w królow^y ogrodzie?

BOTWEL.
Chciaem si tu orzewi przy wieczornym chodzie.

PA.
O! prawda, jak tu mio! W tym lesie topoli

Kwiaty milsz tchn woni — i wszystko rozkwita.

Lecz najpikniejsza róa w paacu ukryta —
Chcesz j widzie?

BOTWEL.

Co mówisz! królowa zezwoli?

PA.
Zezwolia.

BOTWEL.
Widzie j! Kiedy?

PA.
Za godzin.

BOTWEL.

Sama ci to mówia?

PA.
Speniam jej rozkazy.

BOTWEL.

O gwiazdo! wie mi gwiazdo! Na morze wypyn —
Niech ód moj strzaskaj wydobyte gazy —
Nie dbam o nic — zaczy sprawdza si wyroki!

PA.
Panie! panie! rozpogód ten smutek gboki —
Strwoy moesz królow tych nieszcz widziadem,

A cie twojego czoa na jej czoo spadnie.
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BOTWEL, z ironj.

Co? rozpogodzi czoo? Paziu, to tak snadnie!

Id, ca godzin strawi przed zwierciadem —
To atwo twarz uoy. Umiech gorzki twarzy

Nie jest owocem cierpie? Igraszka dziecinna.

Twarz moja bya niegdy jak dziecka niewinna

Bd si mia jak dziecko, co o wiecie marzy.

O paziu, atwo zatrze na czole te rysy!

Tak jak na pargaminie zaloty pisane

Mona przemaza! zetrze, nowe ka napisy.

Przema pismo czoa — zniknie przemazane.

Bywaj zdrów!
(Odchodzi.)

PA.
Jak gorzkiemi przerazi mi sowy 1

Spiesz teraz do Rizzia, z rozkazem królowy.

(Wybiega.)

SCENA III.

HENRYK, MORTON, LINDSAJ, wchodz spiesznie.

HENRYK.

Wic to prawda, Hortonie! Rizzio nam uchodzi?

MORTON.

le nam wróy ten odjazd, zbyt nastpi nagle.

Ju suba jego sprzty przenosi do odzi,

I przeprawia na okrt pod francuskie agle.

Trzeba spieszy — nie wiemy jakie ma zamiary?

Pod lilijami Francji bespiecznie odpynie,

HENRYK.

Co? miaeby unikn zasuonej kary?

Nim si na okrt schroni, niech na brzegu zginie.

LINDSAJ.

pieszmy wic!

HENRYK.

Czekaj, czekaj! niech dobrze rozwa
Zanadto nas daleko zapdy uwiody.

Czyli sam we krwi zbiega do królewsk zmag?
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Na brzcgn, gdzie tum majtków, gdzie tum ludu pody,

Bdzie wskazywa palcem — jaka myl straszliwa!

Bdzie wskazywa, bdzie urga mej twarzy,

Jeeli twarz poblednie. Kto wie co si zdarzy?

Rizzio opuszcza brzegi — nieci sobie odpywa!
Jego trup zakopany — tu — blisko królowy,

Wicej mi bdzie szkodzi, ni sam Rizzio ywy,
Skoro si std oddali.

LINDSAJ.

Panie! skoczmy owy,
Ju prawie wpó dogiiany ów jele pierzchliwy.

HENRYK.
Nie — nie, niechaj odjeda.

MORTON.

Tak, niech z Bogiem pynie,

Niech po krajach rozszerza twoj saw, panie!

Jeszcze nie by do znany francuskiej krainie.

Harfiarz, na dobrowolne skazany wygnanie,

Da ci pozna Francuzom. Na królewskim dworzo

Kadzi mu bd, prosi na królewskie sale.

Baga o jego przyja — pomocn by moe.
On trzyma serce Marji, trzyma rzdu szale —
A Henryk?

HENRYK.
Co chcesz mówi?

MOUTON.

e Henryk — w tym kraju

Jest królem.

HENRYK.
Jestem królem! Czy syszysz Lindsaju,

Co on mie mówi?
MORTON.

Lindsaj tym sowom zawierza,

Napiwszy si do woli pochych kadzid dymu.

Uda si moe Rizzio do dworu Papiea.

Ujrzysz go wkrótce w kraju — przyjedzie tu z Rzymu,
I kapelusz czerwony przywiezie na gowie

;

Z twarzy bardzo podobny Rizzio do Wolseja.
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Padniemy przed nim na twarz, a sam Darnlej powie,

Ze ju zemsty ostatnia znikna nadzieja.

HENRYK.

Przesta! ju ide! —
(Chc wychodzi — w progu spotykaj Duglasa.)

SCENA IV.

HENRYK. MORTON, LINDSAJ, DUGLAS.

DUGLAS.

Stójcie! ju Rizzio odpyn.
HENRYK.

Kieba! Wic moja zemsta speni si nie moe?
Jubym si by nie waha! — pójd ponad morze,

Ka okrt zatrzyma.

DUGLAS.

Ju agle rozwin.

Jam winien — teraz na mnie mcijcie si rycerze!

Oto piersi odkryte i miecz obnaony;

Ta krew warta krwi Rizzia. Jestem tak spodlony,

e ludziom ju nie wierz i sobie nie wierz.

Sam chciaem przeci ywot tak podej osnowy —
Lecz kto wie? moe marna zatrzyma mi trwoga.

Baem si zabi Rizzia w obliczu królowy,

Bd si ba zabija siebie w oczach Boga.

Zycie Wocha zostao na mojem sumieniu.

Mylaem e ten harfiarz, wierny przyrzeczeniu,

Jutro, jak rycerz, broni ze mn si rozprawi.

Ufajcie teraz ludziom! Znosz brzemi sromu.

Gdy szukam wyj z tych nieszcz cikiego ogromu.

Od wstydu a do grobu widz may przedzia.

Któ mi przed okiem wzgardy na wiecie zasoni?

Przynajmniej uciekajc, gdyby by powiedzia:

e nie waszych sztyletów, mojej zlk si broni —
Moebym y móg jeszcze —

I
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SCENA V.

HENRYK. MORTON, LINDSAJ, DUGLAS. PA.

DUGLAS. chwyta za piersi wbiegajcego Pazia.

Paziu! — Pa ten zginie!

Ja go zabij — pazia tak kocha królowa

Jak Rizzia.

(Spostrzegajc pismo w rkach pazia, wyrywa je.)

CÓ to znaczy? na tym pargaminie,

Widz krelone jakie niewyrane sowa —
Czytajcie —

PA.
List królowej odda mi kazano,

Nie czytajcie! nie macie prawa!
LINDSAJ, biorc z rk Duglasa pismo.

Prawem sia.

(Czyta.)

((Dziki tobie królowo, e mi pozwolia,

Wieczór z tob przepdzi dzisiaj" podpisano:

Rizzio.

DUGLAS.

Rizzio? Rizzio! czy dobrze wyczyta?

LINDSAJ.

w klasztorze

Czyta mi nauczono, pojem nauki.

HENRYK.

Wic Rizzio dzi ma wieczór przepdzi na dworze?

To pewno jaka zdrada, jakie woskie sztuki?

Lecz nie — musia pozosta, zmyliy nas czaty.

Lindsaju, zamknij pazia do mojej komnaty,

eby nie zdradzi, eby nie móg nam przeszkadza.

PA.
eby nie zdradzi? od was naucz si zdradza —
Duglasie! wstyd ci wyry znamiona na czole!

Daj mi miecz równej miary, jak miecz przy twym boku,

A czarn zdrad w krwi twej obmyj potoku.

LINDSAJ.

Paziu mój, jeste dziecko! — O! mody sokole,

Sowacki. I. ]^4
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Ty pierwsze pióra jeszcze utrcasz na wiosn.
Pójd ze mna.

PA.
Pamitajcie! ja kiedy dorosn.

(Lindsaj wyprowadza Pazia.)

DUGLAS.

Wic Rizzio zgin mu SI!

HENRYK.
Kiedy?

DUGLAS.

Dzisiaj zginie!

HENRYK
Gdzie?

DUGLAS.

Ty si wahasz jeszcze? Gdzie? W tronowej sali

U nóg królowy — niech go w szaty swe zawinie,

I tam go znajdzie jeszcze ostrze mojej stali.

HENUYK.

Lecz w obliczu królowy speni czyn tak kr^Yawy,

To mi od niej na wieki, na wieki oddzieli!

DUGLAS.

Ha! wic id i zno brzemi wzgardy i niesawy -

Wzgarda nie omielia, nic ci nie omieli.

Id peza przed królow w udanej pokorze:

Lecz wiedz — kobieta kocha czowieka nie moe,
Skoro miaa nim gardzi.

HENRYK.

Gardzi? Nigdy w wiecie!

Dzi bd miaym — dzisiaj mstwa dam dowody.

Chodmy wic po sztylety wicone w Lorecie,

Potem potajemnemi wprowadz was wchody.
(Odchodzi z Duglasem.)

MORTON.

Poszli — nie pójd z nimi. Marja si nie dowie

e z zabójcami Rizzia i Morton by w zmowie.
(Odcliodzi w siion przeciwn.)
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SCENA VI.

(Pokój Marji, jak w scenie VI aktu II.)

MARJA sama, siedzi nad krosnami.

Sama jestem. Gdzie pa mój? dotd nie powraca.

Czeme sobie czas skróc? tak pomau pynie!

Najmilsza to godzina gdy mi zajmie praca,

Kiedy si kwiat na pótnie pod iga rozwinie,

Gdy jak wiejska dziewica sid za krosnami.

Lecz jak mao tych godzin! wiecznie, wiecznie w tumie
Podejrzliwych, nieczuych; ich zy nie s zami,

Umiech nie jest umiechem — nikt mi nie rozumie! —
Gdybym, tak owiecona blaskami klejnotów.

Zesza do niskiej chaty gdzie lud mój przebywa,

I spytaa wieniaka, czy królowa Szkotów

Jest szczliwa? Odpowie: musi by szczliwa!

Byem niegdy w stolicy, widziaem paace,

Widziaem owiecone okna jej komnaty;

A ja ndzny, do grobu skazany na prac —
Mchem i zielem porasta strzecha mojej chaty,

W pocie czoa uprawiam te skaliste góry

!

Widziaem groby królów, na grobach marmury,

A prosty grób wienjaka ciemny wrzos pokrywa

!

Tak, królowa szczliwa — musi by szczliwa.

SCENA VII.

MARJA, RIZZIO.

RIZZIO.

Jakie mam skada dziki? widz ci królowo f

U stóp twoich przepdz ostatni godzin —
Kad chwil bym ycia okupi poow.
Marjo! jakem szczliwy! ja jutro odpyn,
Ale to jutro, jutro, to kres zbyt daleki.

O pani! Marjo moja! tak si szczciem udz,
Jak gdyby wieczór szczcia mia trwa dugie wieki.

O! kiedy z zachwycenia, ze snu si przebudz?

14*
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MAKJA.

Serce mi ogarna tsknota nieznana,

Wesoo nawet twoja smuci mi, przeraa.

RIZZIO.

Królowo ! co ja powiem niech ci nie obraa.

Zawsze bym tu pozosta do jutro, do rana,

Na jutro Duglasowi daem przyrzeczenie

e si z nim widzie bd — dotrzymabym sowa.

MARJA.

Rizzio — to by nie moe!
RIZZIO.

Zamiaru nie zmieni.

Ale to nadto smutna na dzisiaj rozmowa.

Pani! a do szalestwa jestem dzi wesoy —
mojem oddaleniu mylaem z umiechem.

Sysz! sysz piew Tassa powtarzany echem,

Zda mi si e ju pyn na onie gondoli.

Czarnym wybitej kirem, jak na onie trumny! —
Okna paaców dugim wiec si szeregiem,

cielc po wodzie jasne wiatoci kolumny;

ód moja pynie szybko, pynie z fali biegiem:

A nademn daleko na bkicie ciemnym,

Pospnem wiatem ksiyc roztacza si zoty —
1 w duszy czuj dzikie uczucie tskoty.

Dla serca trawionego ogniem niewzajemnym,

Potrzeba takich cierpie — niech si karmi zami!

MARJA.

Ol Rizzio, serce twoje nie wesoo marzy —
Póki jestemy modzi, wszystko jest przed nami.

RIZZIO.

Za mn wszystko zostao. Umiech mojej twarzy

Jeli kiedy rozkwitnie? prdko, prdko skona!

Mona za szkami ró rozkwieci w jesieni,

Lecz jake bdzie smutna, blada, wysilona!

Ale po co si smuc! wszystko si odmieni!

Powróc kiedy, wróc! czemubym nie wróci?

Czemu? — wiat jest przepaci, kto si w przepa rzuci

Moe nigdy nie wróci. — Nie, to niepodobna!
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Ja bd kiedy w Szkocji, w tych samych komnatach,

Sala ta, co si smutkiem wydaje aobna,
Zabrzmi znów wesooci, rozjani, si mury
Tumem zamaskowanych dworzan w jasnych szatach —

MARJA.
O Rizzio! patrzaj! patrzaj na ten dwór ponury.

Tu niewinne zabawy lud grzechami zowie —
Szemra bd dworzanie —

RIZZIO, z wzrastajc wesooci.

Szmer zgusz oklaski.

Poowa nawet dworzan moe przyj bez maski,

Gdy który spyta « znasz mi§?» kady mu odpowie*.

«Nie znam ci masko » ani zbdzi w odpowiedzi.

Ten kto si mieje, zawsze paczcych zwycia.

Modzie francuska tumem ten zamek odwiedzi,

Wtenczas szczliwy! —
(Sycha szczk broili.)

MARJA.

Syszysz! jaki szczk ora?
RIZZIO.

O nie, to moja harfa wiszca na cianie.

Tknita powiewem wiatru, smutnem jka brzmieniem.

Harfo! przyjmuj z czuciem twoje poegnanie.

Ty mi jedna tak egnasz, smutno i z westchnieniem.

MARJA, z niespokojnoci.

Lecz gdzie si pa mój bawi?
RIZZIO.

Pani, rozja czoo!

Kiech ja zastpi pazia. — Cae moje ycie

Kie byem tak szczliwy, szczliwy jak dzieci.

(Siada na maym stoku pazia, u stóp Marji.)

Sid przy twoich stopach. — Jak mi tu wesoo!
Kie chciabym teraz umrze — —

MARJA.
O ! co ci si marzy?

Umrze tak modo, z sercem tak penem nadziei!

RIZZIO.

Nadziei? chciaem na twej wyczyta j twarzy.

Czytaem wszystkie, wszystkie uczucia z kolei;
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Nadziei tam nie byo. — Pani! nie chmurz lica,

Niech pa z twarzy królowy gniewu nie wyczyta;

Pa dziecko, z wody chciaby dosta twarz ksiyca —
Pani, pikny ci wieniec we wosach rozkwita,

Daj mi ró kilka.

MAUJA,

Rizzio ! na co ci te kwiaty?

RIZZIO.

We Woszech, na otarzów wiconym maniurze

Zawiesz ten dar drogi, nad zoto bogaty —
Pokazywa je bd: patrzcie, oto róe
Maryi Stuart Szkockiej, anioa w koronie.

MARJA, dajc mii kwiaty.

Nie odmówi twej probie, lecz zamiaru broni —
We te kwiaty, lecz kwiaty niegodne otarza.
(Henryk wchodzi tajemnemi wschodami i staje za krzesem Marji niepostrze-

ony.)

RIZZIO.

Pani! jestem twym paziem — pa ciebie zaklina —
Daj mu ten wachlarz, powiew twojego w^achlarza

Ma jak wo czarown — wo — co przypomina

To gór Szkockich powietrze; nieraz w kraj daleki,

Przyniesie zapach róy co ciebie otacza;

Wtenczas zamkn na chwil zudzone powieki,

Marzy bd —
MARJA, z umiechem.

Królowa paziowi przebacza;

Rizzio nie miaby do niej uy takiej mowy.
Paziu! czy mi nie zechcesz korony zdj z gowy?
Dobrze e nie zapragn purpurowej szaty?

Dobrze e na wachlarzu przesta.

(Daje mu wachlarz.)

RIZZIO.

Dziki tobie!
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SCENA III.

MARJA, RIZZIO. HENRYK, stojcy zawsze za krzesem Marji. DUGLAS
LINDSAJ.

DUGLAS, uzbrojony sztyletem, chwyta Rizzia za piersi.

Wanie dzi rano trzyma i wachlarz i kwiaty —
Z kwiatami i z wachlarzem teraz legnie w grobie.

RIZZIO.

Królowo !
--

MARJA. powstajc.

Stój Duglasie! skde ta odwaga?

Ty w komnacie królowy! czy gardzisz królow?
Stój! stój! Duglasie odejd! królowa ci baga.

Nie mog rozkazywa — precz! odpowiesz gow!
Rizzio! chod do mnie.

DUGLAS.

Próno woasz go do siebie,

Duglas trzyma go w doni, nie uniknie zgonu.

(Do Rizzia.)

Módl si, za chwil bdziesz lub w piekle, lub w niebie.

MARJA.

Duglasie! precz std! precz std! splamisz stopnie tronu.

Pomyl! próno mi bdziesz baga przy skonaniu,

Kat ci zerwie ostrogi i twarz splami doni;
W obliczu ludu zely kat na rusztowaniu.

DUGLAS.

Próno grozisz królowo! wiesz e wadam broni.

Skoro Duglas na zamku kaganiec zapali,

Zbiegn si zbrojne tumy poddanych wasali.

Mam si lka kobiety? Po co wszczyna boje?

Na tym samym okrcie na którym mia pyn,
Odjad w kraj Francuzów, wnet porzucam zbroj.

Mog si w ten paszcz jego jedwabny zawin.
Wezm te strusie pióra, wezm ten miecz zoty.

Podego Wocha dobrze wyucz si roli;

Wnet mi zgraja francuskich trefnisiów okoli,

Na dworze królów zdradne rozpoczn zaloty;

Bd pierwszym przy, uczt zastawionym, stole —
Wykradn si w aski monych — harfiarzem zostan —
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Chyba mi zdradzi kropla krwi na mojem czole,

Lub te szaty splamione, pióra poamane.

Gi Wochu! — Nie, sztyletem nie mog uderzy,

Nigdy nie zabijaem sztyletem.

(Odrzuca sztylet.)

MARJA.

O Boe!
Duglasie, ach Duglasie! — Nie, nie mog wierzy

eby ty go mia zabi —
DUGLAS.

Przekonam ci moe.
Duglas sowy zelony, mieczem spenia groby.

MARJA.

Duglasie! nieszczliwa, zni si do prony —
Kigdy krwi nie widziaam! — widok mi nieznany —
Oddal — oddal odemnie te krwawe obrazy.

DUGLAS.

Chciabym eby tu byy zwierciadlane ciany,

Aby mier jego moga widzie tysic razy!

Chciabym eby jk Rizzia, echem powtarzany,

Zabrzmia, aby go moga sysze tysic razy!

Niechaj krew jego wsiknie gboko w te gazy,

Niech zostawi na wieki zbrodni plam ciemn.
(Bierze od Henryka szpad i przebija Rizzia,)

KIZZIO.

Marjo! oh! Marjo! — Boe, zmiuj si nademn —
Oh! oh! oh! —

(Kona.)

MARJA,

Rizzio! — Boe, zmiuj si nademn.

Stójcie! bagam was — jeszcze jkn, jam syszaa.

O! gdyby tu by Henryk! — Tak cicho jak w grobie,

Gdzie Henryk? Henryk! m mój!

HENRYK, nachylajc si, cicho.

Jestem tu
,
przy tobie.

MARJA, odwracajc si zwolna.

By przy mnie? Henryk, m mój? Boe mój!
CPada Da porcze krzesa.)
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HENRYK.

Omdlaa.

Wyniecie jego zwoki —
DUGLAS, ponuro.

Przyszedem zabija,

Lecz nie wynosi zwoliów — woajcie grabarzy.

(Lindsaj wyciga trupa z sali i wraca.)

HENRYK, do Duglasa.

Duglasie! straszna teraz blado twojej twarzy.

Czyli mstwo rycerza zwyl^o tak przemija?

Miae wdzia jego szaty?

DUGLAS.

Krwi, czarn; skalane.

HENRYK.

Ciebie drczy zabójstwo?

DUGL.\S, zbliajc si, patrzy Henrykowi w oczy.

Henryku! a ciebie?

Suchaj! i twoje rce krwi Rizzia zmazane —
Ty zabie czowieka i wejd teraz w siebie! —
Czy miae jaki powód zemsty lub urazy?

A jeste tak spokojny! — Patrz, jaka rónica:

Ja pomciem si czarnej na honorze skazy,

A jestem tak wzburzony! — rozpogód wic lica —
My si bardzo rónimy — id teraz do oa

,

Bdziesz mia noc spokojn —> gdy si zbudzisz rano,

ycz, aby na niebie powstajca zorza,

Ujrzaa twarz Darnleja, jak dzisiaj rumian —
Królowo, przebacz! przebacz! id w^ kraj daleki,

Wygnaniec, zbójca pody, nios pitno zbrodni!

(Odchodzi.)

LINDSAJ.

Ci rycerze, imienia rycerzów nie godni.

HENRYK.

Suchaj ! — Królowa wkrótce otworzy pow^ieki

,

Uciekajmy z tej sali.

LINDSAJ.

Chod! jedmy na owy.
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HENRYK.

Lindsaju, ty znasz moe uczucia królowy?

Bdzie mi nienawidzie?

LINDSAJ.

Zbd niewczesnej trwogi.

Chod! chod królu — chod ze mn, — sysz czyje kroki?

(Wyprowadza gwatem oci^jajcego si króla.)

SCENA IX.

MARJA , omdlona. BOTWEL.

BOTWEL.

Królowa — czy usna? sen nadto gboki.

Skd ta krew? po raz pierwszy wstpuj w te progi,

A ju tu we krwi brodz? Kto zbrodni dokona,

Speni czyn tajemniczy, zbrodni bez nazwiska —
wiate przygasych promie bkitnawy byska,

Sztylety na pododze! sztylety? — któ skona?

Moe król! —
MARJA.

Oh! —
BOTWEL.

Królowa budzi si. —
MARJA, z pomieszaniem.

Duglasie! —
Ach, miej lito! — gdzie jestem? Boe, jak tu ciemno!

Zapóno si zbudziam! tak jest! ju po czasie —
Jestem przy tobie. — Boe zmiuj si nademn! —
On by przy mnie — m, Henryk, by przy mnie — zabija.

BOTWEL, z zadziwieniem.

Henryk zabija? —
MARJA.

Moe krew plami te szaty?

Widz go — pod sztyletem w cierpieniach si zwija —
Precz! precz! o zo natrtna. — Mame paka straty?

Mci si potrzeba — Drzyjcie! — Czy krew paci zami?

Krew za krew — drzyjcie, zemsta straszliwa nad wami!

Ju mier wesza do zamku, bd zbrodnie nowe — —
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BOTWEL.

Jaka to straszna bole przenika królow?

MARJA, z pomieszaniem.

Ty Rizzia krwi^ zmazany?

BOTWEL.

o nie! chyba wasn —
MARJA.

Tye to w tej godzinie! suchaj, w jakim celu?

O! niech teraz te wiata! te pochodnie zgasn!

eby mój wstyd, ukryy. — Kocham ci Botwelu!

Nie jest to czas ukrywa i tai uczucia,

Rzucam si na twe ono, ju jestem zgubiona!

BOTWEL.

O Marjo! mier ci chyba wydrze z tego ona.

Czy dasz zemsty? powiedz! zabójstwa? otrucia?

MARJA.

Nie , nic nie dam — suchaj ! chod przed otarz Pana,

Pocz z tob donie, gdym serce zczya.
Lecz nie , ta rka z krwaw rk powizana

,

On yje jeszcze! — Boe! cóem wymówia!
(Wyrywa si z rk Botwela i ucieka.)

SCENA X.

BOTWEL, sam.

On yje jeszcze? — w dobr trafiem godzin.

Wieki trzeba by czeka na takie w^yznanie,

A teraz j zdradziy: rozpacz, obkanie.

Myl zemsty w niej ukryt jako kwiat rozwin;

Pikny kwiat, cho zatrute owoce w^yradza!

Teraz chyba szatana wyrwie mi j wadza!

Serce si moje kobiet zami nie rozczula —
Chce ebym myl jej odgad? nie — ja nie rozumie!

A mi powie: Botwelu! zabij, zabij króla!

Za mniejsz cen nie chc zabija, nie umie.
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SCENA I.

(Pokoje królowy.)

MARJA, BOTWEL.

MARJA.

Dzi jestem spokojniejsz, czystych modlitw wadza —
Usypia wszystkie troski i umierza bole;

Czas, cierpliwo, najsrosze rany uagadza.

Wszystko znie mona —
BOTWEL.
Wszystko ?

MARJA.

Troski i niedol.

BOTWEL.

I wzgard?
MARJA.

Dosy, dosy zniosam na kobiet?

Jestem na tronie, ale z sercem zakrwawionem.

BOTWEL.

o Marjo! ty si nadto udzisz blaskiem, tronem —
Ten tron, to proste deski szkaratem przykryte;

Ju ze zdjto szkaraty; zasano cauny —
Obejrzyj si , na tronie nie dostaje truny.

Widziaem w kraju Franków, gdy król wielki skona,

Posta jemu podobn wnet z wosku utworz,

Przykryj szkaratami, na mary poo;
Dziwnie od martwej twarzy odbija korona!

Przeraa ludzi wstrtem ta posta woskowa.

Ustrojona w klejnoty, przy trumny aobie —
Nie obraaj si Marjo, lecz Szkotów królowa,

Podobna do tej maski lecej na grobie.
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MAKJA.

CÓ uczyni?
BOTWEL.

Ha! módl si! przebaczaj!

MARJA.

Komu przebaczy?

Przebaczy!

BOTWEL.
Wszystkim.

MARJA.

Chciej mi wytumaczy!
(Botwel si egna.)

Czego si egnasz?

BOTWEL.
Pani! odmawiam pacierze —

Sysz dzwon po umarym.

MARJA.

Co? dzwon? po kim dzwony?

BOTWEL.

Po mierci Rizzia.

MARJA.

Bole zaledwo umierz

,

I modlitw, zagusz jk w piersich tumiony! —
Szatan budzi mi ze snu —

BOTWEL, patrzc przez okno.

Patrz Pani! tam zdaa

Snuje si tum pogrzebu, id czarne cugi;

Patna wymowa cnoty zmarego wychwala,

A za trumn, przyjació orszak smutny, dugi —
Ale ten najwierniejszy który w trumnie zanie.

Kady, z domu wychodzc, trzyma wiec jasn —
Poowa ju pogasa, inne teraz gasn.

Patrz! jedna jeszcze miga — i ta wkrótce zganie;

Na chwil mu ciemnego grobu nie owiec —
I pami ich zagasa z t gasnc wiec —
pij Rizzio, wszyscy, wszyscy ciebie zapomnieli!

Czy nie dosy? zmówili wieczne odpocznienie

!

MARJA.

Suchaj! suchaj! kobieta na có si omieli?
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Patrz Botwelu! ten obraz wiszcy na cianie —
Jak w nim dobrze trafiona blada twarz Henryka —
ciga za mn oczyma. — Nie znios tej twarzy!

Patrz! za mn si obraca, wzrokiem mi przenika —
O! ten wzrok! nie jest dzieem ludzi i malarzy!

Na obraz szatan przeniós — myl moj — sumienie

I serce moje drczy boleci okrutn.

BOTWEL.

Cha! cha! w4c ci nie mie Darnleja spojrzenie?

Mona obraz zasoni!
MARJA.

Nie — rozedrzyj pótno!

Rozedrzyj je sztyletem — na co te obrazy?

Ja go mam w sercu.

BOTWEL.
Pani! speni twe rozkazy —

Czy bdziesz spokojniejsza?

MARJA, niecierpliwie.

Spenisz moje chci?

Co wyrzeke? —
BOTWEL.

Tak, zniszcz ten obraz Darnleja.

MARJA, z przytumionym westclinieniem.

Obraz! —
BOTWEL.

Tak chciaa?

MARJA.

Prawda, wyszo mi z pamici,

Chciaam zgonu obrazu —
(Na stronie.)

Znikna nadzieja!

On mi nie pojmie, ja si wyrzec nie omiel.

BOTWEL.
Pani! wic dzi si z tob na wieki rozdziel,

Przyszedem si poegna.
MARJA, z rozpacza.

Co mówisz? mój drogi!

Dla nieszczliwej cios to nazbyt, nazbyt srogi!

Nie wytrzymam!
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BOTWEL.

O pani! mam zosta przy tobie?

Kaesz mi zosta? jeste królowa, masz wadze.

Dzi wic grób mój, przy Rizzia ka kopa grobie —
Przeciw sztyletom saba obrona w odwadze!

MARJA.

Ty mi serce rozdzierasz — pieko teraz we mnie!

Zemci si! zemci! có mi teraz pozostaje?

Zemcij si!
BOTWEL.

Nad Duglasem mci si? to daremnie,

Duglas z Lindsajem, oba uszli w obce kraje.

MARJA.

Id! szukaj ich! nie, zosta! zosta tu, miej lito!

Chciej mi zrozumie! bagam! czyli duszy skryto
Mam wyjawi sowami? cho wiem e ta mowa
Sumienie mi obarczy, z echem nie upynie —
Powinien zgin!

BOTWEL.

Kto?

MARJA, dugo pasujc si z sob.

On ! !

!

BOTWEL.
Kto?

MARJA.

Król!

BOTWEL.

Zginie!

MARJA.

O! ty jeste jak echo, powtarzasz me sowa —
Ja chciaabym aeby bez echa skonay! —
Lecz tak, ju przewayam jedn, stron szali —
Tak, ju si pierwsze wzy skrytoci przerway.

Dalej — dalej i trzeba — id dalej — dalej

;

Nie wiem gdzie zajd — — Suchaj! jeste taki blady,

Jakby mi chcia wyrzuca?

BOTWEL.
Królowo! ja zbladem?

To moe dawnych cierpie pozostay lady.
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MARJA.

Botwelu! niech twe czoo nie bdzie zwierciadem,

W którem czarno mych zbrodni czytam z przeraeniem.

Mame twe wietne myli przykry zbrodni cieniem?

Zapomnij sów niebacznych! ja marzyam we nie!

Zapomnij o snach moich! nie zwierz ich nikomu! —
BOTWEL.

Królowo! on dzi zginie.

MARJA, z przeraeniem.

Dzi? to nadto wczenie!

BOTWEL.
Gdzie Henryk?

MARJA.

Niedaleko, w maym wiejskim domu.

Mówi e chory.

BOTWEL.
Chory? — Chory umrze moe.

Nie lkaj si, dzi Henryk pod sztyletem skona,

Oddal podejrzenie, chorob, si zo.
Lecz dopomódz mi trzeba. — Jako wierna ona
Powinna go odwiedzi jeszcze dzi z wieczora —
Dasz mu w lekarstwie napój co go upi w nocy.

MARJA.

O! to, czego ty dasz nie jest w mojej mocy!

Ja mam go widzie dzisiaj? widziaam go wczora.

Jutro mam \vidzie trupem .— widzie dzi? nie mog?
BOTWEL.

Odwied go — zniszczysz wszelkie podejrzenia, trwog —
Bez tego spa nie bdzie — uchroni si zgonu —

MARJA.

Daj wic! daj mi ten napój — zejd z mego tronu,

I przez t noc straszliw, aden z mych poddanych

Nie bdzie równie podym. i wystpnym. —
BOTWEL, wyjmuje trucizn któr pokazywa u Astrologa.

Pani!

Oto napój wyjty z zió mi dobrze znanych.

Niech Henryk speni do dna, cho moe smak zgani —
Sen dla chorego, w bólach wielk jest przysug.
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MARJA.

Wic Henryk gdy wypije?

BOTWEL.
Zanie —
MARJA.

Na jak dugo?

BOTWEL.

Nie wiem —
(Odwracajc si.)

Skoro napoju uyje królowa,

Mój sztylet niepotrzebny

(Do Marji.)

Królowo! bd zdrowa!
(Odchodzi.)

IIARJA, sama.

Uwaaam go pilnie — przez rysy oblicza

Chciaam czyta a w sercu, odkry by cie zdrady.

Smutny by? twarz Botwela zawsze tajemnicza —
Blady by? wszak on zawsze pospny i blady.

Nie, to nie jest trucizna, i któ si nie wzruszy

Powierzajc kochance narzdzie otrucia?

Chybaby nie mia w sercu adnej iskry czucia!

Chybabym okiem duszy nie czytaa w duszy?
(Odchodzi.)

SCENA II. ^--^

vTeatr wystawia wuetrze wiejskiego domu, pomieszkanie Henryka.)

HENRYK, NICK.

HENRYK.

Bkam si jak wyklty, suszna kara Boa —
Zbkana wyobrania blade widma roi —
Zgryzoty przy wezgowiach stoj mego oa.

NICK.

O nie! przypatrz si królu, tylko bazen stoi.

HENRYK.

Tak, bazen tylko, wszyscy ju mi opucili.

Owiecam widma blad umysu pochodni,

Kady kamie korony obciyem zbrodni

;

Sowacki. I. i^
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Icli ciar gow moj do grobu nachyli —
Przeraa mi korona.

NICK.

I ja równie bdz.
Oto czapka w królewskich pokojach wytarta —
Dotd na niej zdobyte wieszaem pienidze:

Wkrótce czapka od bazna bdzie wicej warta,

I wkrótce mnie samego ciarem przeway.

Nie trzeba nadto wielkich ciarów na gowie —
Do rozumu i gupstwa.

HENRYK.

Nicku! w twojej mowie
Wicej wida rozsdku, ni miechu na twarzy.

Ale gdy mi widmami myl drca otoczy,

Jak ich nie wadzie? ici wzrok serce mi rozkruszy!

Jak ich nie wddzie Nicku?

NICK.

Panie! zamknij oczy.

HENRYK.

One nie przed oczyma — one w mojej duszy:

Widz je, tak jak ciebie, jak me wasne cienie —
cigaj za mn —

NICK.

Panie! zaga lamp w nocy.

Mnie nie ujrzysz przed sob. — Zaga twe sumienie,

Widm nie ujrzysz przed sob. —
HENRYK.

To nie w mojej mocy!

Szalony jeste! zgasi sumienie jak wiec?
(Wpatrujc si w gl%b pokoju.)

Patrz! tam stoi, w pospnej ubrany aobie,

Jag gdyby chcia wyjawi mierci tajemnic?

Milczcy — krwawy — blady — woa mi ku sobie.

Wszak mu sztylety ciao rozdary na wierci?

A on wsta z grobu, wey, jak z koyski dzieci —
NICK.

O Panie ! Rizzio baznów lubi cae ycie,

Moe wic przyszed tutaj szuka ich po mierci?
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Dziwi si e nie ze mn, lecz z tob, rozmawia,

Musisz by do mnie królu podobnj^m w tej chwili.

HENRYK, nie suchajc sów Nicka.

Precz! precz Rizzio! twój widok serce mi zakrwa^Yia

Wszystko bym odda, byle ci ycie wrócili!

Nie obwiniaj mi, odejd — niech spokojny zasn.

Ty moe chcesz snu mego? spa nie moesz w grobie?

Wic i tam spa nie mona? — ycie oddam tobie,

Lecz wró mi sen — ! Kie wracaj! ycie oddam wasi.e.

Twoje lica tak blade i ten wzrok rozwarty —
(mieje si dziko z obJkaniem.)

Cha! cha! cha! to mi zmysy do reszty pomiesza.

NICK.

Ten cie lepiej ci królu odemnie rozmiesza.

Wic go przyjmij za bazna — nigdy moje arty

Z ust twoich nie wyrway tak szczerego miechu.

HENRYK.

Czego chcesz Rizzio? krwawe wskazujesz mi szaty?

Moe ciebie zabiem skalanego w grzechu?

Powiedz mi? jestem królem! ja jestem bogaty!

Dam na msze! powiedz tylko ile mszy potrzeba?

Zakupi msz na tydzie, miesic, rok, wiek cay! —
Choby by zbójc, mody przebagaj nieba,

Gos ksiy sysze bdziesz w grobie ju spruchniay.

Ha! jeszcze sycha harf!

NICK.

Uspokój si panie!

To przywidzenie strachu. — Królowa tu zmierza. —
HENRYK.

Królowa? — Jakie bdzie nasze powitanie!

Zabije wzgard — wzgarda jak sztylet uderza.

SCENA UL
MARJA, HENRYK, NICK.

MARJA.

Henryku! ja sdziam e ci tu zastan

Wród zgrai twoich dworzan !
— Ty samotny, blady,

15*
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Powiedz czy ty nie chory? oczy obkane,
Na twarzy wida jeszcze bezsennoci lady.

HENRYK, z rozpacz.

O Marjo!

MARJA, przerywajc.

Uspokój si! ty chory mój hiby!

I'oó si, zanij — wida, bezsenno ci szkodzi.

HENRYK.
o Marjo! jestem winien! winien Rizzia zguby!

MARJA, z udan obojtnoci.

Ja nie wiedziaam o tern, có mi to obchodzi?

HENRYK.
Ty mi przebaczasz? powiedz I

MARJA.

mier jego.

Czyj'

I có mam przebaczy!

HENRYK.

HENRYK, z przymuszeniem.

Rizzia —
MARJA

.

Juzem zapomniaa.

HENRYK.

Chciaem si uniewinni, czyn mój wytóniaczy.

Lecz ten Woch nie wart, aby o nim pamitaa.

NICK, do Henryka.

Woch nie wart, aby o nim pamita Henryku!

Powtórz ci te sowa, twoje sowa wasne,

Gdy nie bdziesz móg zasn.

HENRYK, do Nicka.

Precz! precz ndzny Nicku!
(Do Marji.)

Przebaczya mi! teraz ju spokojny zasn.

MARJA.

Trzeba sen sztuk zwabi, gdy od oa stroni —
Przyniosam napój senny, poznasz jego si.

Sen ci po nim skrzydami lekkiemi osoni

;
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Zaniesz jak mae dziecko, bdziesz mia sny mie.

Wmieszam go do lekarstwa —
HENRYK, do Marji, która wlewa napój w czar stojca przy ou.

Dziki ci królowo

!

NICK, na stronie.

Zadraa! Przed mem okiem nic si nie ukryje,

(Do Marji cicho.)

Pani, podziel si z królem napoju poow,
Bo kto wie, gdy król twoje lekarstwa wypije,

Moe ci si podobny napój w nocy przyda!

MaRJA, spojrzaa na Nicka i odwraca si ze wzgarda.

O jake trudna rola! — Lecz tak, koczy trzeba!

Kade spojrzenie zdradzi, kade sowo wyda,

A myl mnie ju wydaa przed obliczem nieba.

Oby si prdzej, prdzej wyrwa z tej komnaty!

HENRYK.
o Marjo! czemu nosisz te aobne szaty.

MARJA.

Ty chory, chciaam przez to mój smutek wyrazi.

NICK, na stronie.

"Wic na to szat potrzeba!

HENRYK, z czuoci do Marji.

Ja cierpi tak mao! —
Zwikszono wielko cierpie, chciano ci przerazi —
Teraz z mojej saboci nic ju nie zostao,

Skoro mi przebaczya.

MARJA.

Bd zdrów!

HENRYK.

Jeszcze wczenie!

Gdzie idziesz? zosta chwil, jeszcze jedno sowo!

Wyznam ci szczerze — nieraz drcz si bolenie —
Nieraz ci obraziem, przebacz mi królowo!

(Klka przed ni.)

Przebiegnij wszystkie chwile któremy przeyli —
Jeli nas jaka w yciu czarna chwila dzieli.

Bagam ci! utra pami tej nieszczsnej chwili!
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MARJA. odwracajc si ze dreniem.

Przeprasza, jakby lea w miertelnej pocieli.

Czowiek co moe jutra, jutra nie zobaczy,

U stóp nioich klczcy baga przebaczenia!

Gdy jemu nie przebacz, czy mi Bóg przebaczy? —
Wsta Henryku! o przebacz! przebacz mi wzajemnie.

HENRYK.
Ty bagasz przebaczenia? bagasz go odemnie?

Powiedz mi, jakie w tobie mam odpuci winy?

Ja ci nawzajem serce do gbi otworz.

WARJA.

B,d zdrów — prdko mi z tob, ubiegy godziny.

HENRYK, z czuoci.

Kiedy si zobaczemy?

MARJA, drcym gosem.

Nie wiem — jutro moe?
HENRYK.

Ty mi tak zimno egnasz? Czyli wiee luby,

Przebaczcma, mioci, zniky midzy nami?

MARJA, cauje go w czoo.

Bd zdrów! —
HENRY'K, z przeraeniem.

Tak mi zimnemi dotkna ustami!

Dreszcz mi przebieg —
MARJA, z gorzkim umiechem.

Ty jeste w gorczce mój luby.

(Odchodzi.)

SCENA IV.

HENRYK, NICK.

HENRYK.

O Marjo! mój aniele! Boe dziki tobie!

Nawrócie jej serce, kocha mi tak szczerze —

•

NICK.

Ty wierzysz temu kiólu?

HENRYK.

Tak jest, wierz! wierz!
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Eizzio jeden nas dzieli — Rizzio teraz w grobie —
Wszystko si odmienio, ju jestem szczliwy!

Czy widziae jej umiech tak szczery i tkliwy?

Z pogodnem czoem przy niej zasid na tronie.

Ciesz si! ciesz si Duglasie! zyskasz przebaczenie —
Ja ciebie moim paszczem królewskim osoni.

Ciesz si mój wierny Nicku ! zgasie sumienie.

Ju nie o bladych widmach, lecz o szczciu marz!

Ciebie Nicku darami sowicie obdarz,

Czapk zotem napeni, sprawi ubiór nowy.

NICK.

Spraw mi aob.
HENRYK.

Po kim masz chodzi w aobie?
NICK.

Spe ten puhar, w nim znajdziesz lekarstwo królowy,

A wtenczas bazen wdzieje aob po tobie.

HENRYK.

Precz! precz! — Jeste podobny do piekielnej jdzy!

Pody i podejrzliwy, ksasz, trujesz jadem.

Precz! id si bka, ebra i umiera w ndzy!
Lecz nie, mier twoja bdzie dla innych przykadem;

Obieraj rodzaj mierci —
NICK.

Trudno mi obiera.

Gupstwo jest wieczne — gupstwo nie moe umiera.

Od wieków z nieprzerwanej wypywa osnowy.

Chciabym skona pod mieczem, ale kat zawoa:

Nicku! gdzie twoja gowa? wszak ty nie masz gowy!
Cha! cha! nieprawda królu e to myl wesoa,

Nie mie gowy. Wic wze zaoy na szyj?

Lecz ja jestem tak lekki! sam wiatr mi utrzyma;

Nie, ja wisie nie mog, dla mnie mierci nie ma,

Chyba — to mier najlepsza, ten puhar wypij.

dasz wic mojej mierci?

HENRYK.

Precz straszna poczwaro

!

Ndzny! tak to wdziczno niesiesz panu w darze?
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Sumienie niech ci bdzie zasuon kar.

A\yganiam ci ze dworu.

NICK.

Ja sam si ukarz.
(Wypija prdko puhar, nalany przez królow.)

HENRYK.

Co czynisz?

NICK.

Nic. Wypiem królowy napoje;

Zasn jak mae dziecko, bd mia sny mile,

HENRYK.

Zadraem mimowolnie — lecz czegó si boj?

On tylko zanie.

NICK.

Zasn, gdy znajd mogi!
I tej moe odmówi.

(Blednie, siada przy królu i gow na doniach opiera.)

Przed dalek drog,

Powróc jeszcze myl w rodziców maeszkanie.

Widz tam — w kocu sioa t chat ubog,

Zczerniae dymem ciany i obraz na cianie,

A przy obrazie lampa; pies wrót chaty strzee.

Nad chat db spruchniae podnosi konary.

O Boe! widz — widz — tam mój ojciec stary.

Na progu pug naprawia i mówi pacierze!

Oto matka ze zami usiada do przdzy —
piewa pie jak przy mojej koysce piewaa —
O! któby, któby sdzi e pod dachem ndzy.

Urodzi si istota co si bdzie miaa!

HENRYK.

Pierwszy raz wpadasz Nicku w tak czarn tsknot;

Ty bye tak wesoy?

NICK.

Tak — byem tuaczem.

Któby przyj do domu paczc sierot!

Panowie mog smutek gosi jkiem, paczem.

Ndzarz mia si potrafi, potrzebuje chleba.
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HENRYK.

Powiedz! co ci jest Nicku! ten napój? o Boe!

Moe jaki ratunek?

NICK.

Ju mi nic nie trzeba —
Suchaj królu! z dziecistwa chowany na dworze,

Suyem za igraszk — mieli si dworzanie,

A ja widziaem wzgard w ich miechu. — Na Boga!

I ja te miaem serce! tak jak pies u proga,

Jak twój pies, do ciebie si przywizaem panie.

Wiedzc jako miech rzadko królom towarzyszy,

Chciaem aeby zawsze towarzyszy tobie!

Teraz ju król mojego gosu nie usyszy.

Chyba si bdzie jeszcze mia na moim grobie,

I dzwonki mu przypomn, dzwony na pogrzebie. '

HENRYK.

On umiera! Królowo okropna to zdrada!

Nicku! Nicku! i có mam uczyni dla ciebie?

Oczy twoje ciemniay i twarz mierci blada.

NICK.

Królu ! zawie na czapce kilka sztuk pienidzy,

Odelij j rodzicom. — Zotem si pociesz.

Moe pociesz, moe poratuj w ndzy;

A czapk w niskiej chacie na cianie zawiesz,

I bdzie im niekiedy przypomina syna! —
Niech matka, przdc pod ni, t pie przypomina.

Któr niegdy w koysce piewaa nademn.
O Boe! jak mi sabo — jak mi w oczach ciemno! —

HENRYK.

Nicku! ty mi rozczulasz! — Patrz, zy moje pyn.

NICK.

Królu! nigdy nie byem ez twoich przyczyn —
Czemu wesoo moja z yciem obumiera?

HENRYK.

O nie miej si! ten umiech smutny, wymuszony,

Do gbi mi przenika, serce mi rozdziera —
Umierasz za mnie, wierny, wzgard nagrodzony.
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NICK. wesoo.

Nagrod mi. Wybierz czterech najucze szych ludzi,

Niech nios, trumn bazna, niechaj ghipstwo nosz:

A gdy si kady dobrze ciarem utrudzi,

Tylko ciarem gupstwa — po kraju ogosz
e Nick umary, wicej way ni Nick ywy! —
Ty si umiechn panie! o jakem szczliwy!

Chciaem ci jeszcze widzie z umiechem na twarzy.

Vrzebacz mi panie wszystko, zamykam powieki.

Ju ci widzie nie byd — tak mi si co marzy —
Tak sabo —

HENRYK.

Nicku

!

NICK.

« Zegnam! egnam ci na wieki!

HENRYK.

Przyjacielu mój ! synu

!

NICK, podnoszc gow, z obkaniem.

Synu! któ mi woa?
Czy to mój ojciec? — Próno! tak ciemno do koa,

Ju was widzie nie mog — musz was porzuci!

Ach! zostawcie mi miejsce, przyjd tam do chaty,

Odpoczn — — Ja mylaem zawsze do was w^róci —
O! matko! matko moja! daj mi inne szaty,

Matko! jak mi le byo na wiecie! — Oh! —
(Pada u nóg króla i kona.)

HENRYK.

Skona!

To przyjaciel ostatni ! ono tkliwa, czua —
Patrz! to twój senny napój- tej zbrodni dokona —
Ty go otrua — mylisz e ma otrua?

Nie, Henryk yje, tylko zosta sam na ziemi,

Sam zosta — wszystko jedno, jakby zasn w grobie.

Gdy mi pocaowaa, pieko byo w tobie!

Dla tego caowaa ustami zimnemi. —
(Bierze lamp i owieca ni twarz Nicka.)

Zobacz go raz jeszcze. — Jak twarz jego zblada !

Zsiniae usta — twarde usa sobie oe. —
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O nieba! iskra z lampy na twarz mu upadla! —
Szalony! ja j gasz — on jej czu nie moe,
Nie, ju nie czuje. — Skoczy. — Tu rozpacz daremna!

Trzeba si gdzie uchroni przed zdrad kobiety —
Uj przed ni — gdzie uchodzi? w okoo noc ciemna;

Moe tu okoo domu ukryte sztylety?

Czegó si nie dopuszcz — na co nie odwa?
Nie ma wikszej poczwary na ziemskiem przestworzu I

(Po chwili.)

Zasn tu! i obacz z jak jutro twarz,

Przyjdzie szuka zmarego ma na tem ou.
A twarz jej uda blado — moe ubielona?

Moe jk jej usysz za drzwiami komnaty —
Pewna jest mojej mierci, wprzód nim si przekona

Czy ja umarem, bdzie paka mojej straty! —
^Ytenczas j jednem, jednem spojrzeniem zabij! —

(Stawia lampf u gów Isicka.)

Wic Bóg czuwa nademn i od mierci strzee —
Postawi przy nim lamp, caunem nakryj.

Bd nad zmarym w nocy odmawia pacierze. —
Tak samotny przy zmarym i w noc tak ciemn,

Sam jeden — — Boe! Boe! zmiuj si nademn! —

AKT V.

(Teatr wystawia sal L;otyck. W gbi wielki iebanowy krucyfix, przed

nim zawieszona lampa srebrna. Noc. Przez okna wpada blask ksiyca.)

SCENA I.

MARJA, PA.

MAPvJA.

Paziu! wszak ju wybia godzina pónocy?

Poga wszystkie pochodnie, zaso okna sali,

Nikt wiedzie nie powinien e ja czuwam w nocy.
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PAZ. gasi pochodnie i pokazuje na lamp przed krucyfixem.

Czy i t lamp zgasi?

MARJA.
Lampa niech si pali. —

Jej blask mi przed obcymi zdradzi nie powinien;

Chyba przed Bogiem zdradzi — ale Boskie oko

I w cieniach nocy widzi winnego.

PA.
Któ winien.

MARJA.

Czy król wypi lekarstwo? zasne gboko?
W Botwelu powolnego znalazam mciciela;

Gdzie si on dotd bawi?

PA.
Widziaem Botwela;

Bka si w zacienionej drzewami ustroni,

Koo wiejskiego domu gdzie Henryk przebywa.

MARJA.

Widziae! miae sztylet?

PA.
adnej nie mia broni,

Ale twarz jego bya blada i straszliwa.

MARJA.

Jake nagle czas pynie! jak straszna odmiana!

Teraniejszo zatrua! przyszo zatru moe!
Nieda^vno w kraju Franków, na królewskim dworze,

Kochaam wszystkich, równo od wszystkich kochana;

Z dziecinnym miechem nowe widziaam klejnoty,

Z dziecinnym miechem ciche syszaam westchnienie

Z umiechem przed zwierciadem trefiam wos zoty,

Przeplatajc róami trefione piercienie. —
A dzi —

!

PA, przynoszc zwierciado.

Dzisiaj królowo spojrzyj w to zwierciado.

Czy moga by pikniejsz?

MARJA.

O! ty mi obrazi.

Pokazujc w zwierciadle moj tw^arz wybladl!
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PAZ.

To moe blask krysztau oczy twoje razi?

Lecz tu ciemno gboka, jedna lampa ponie. —
Czy ci przykre to wiato? ja lamp zasoni —
Pani! ty mi przeraasz! coraz bardziej blada;

Czeme ten czarny smutek serca rozwesel?

Lubisz powieci? oto ciekawa ballada,

Dotd kry, piewana midzy szkockim gminem.

Pozwól królowo! milczysz? a wic si omiel. —
Posuchaj! stara matka tak rozmawia z synem.
(Królowa siedzi zamylona. Pa dziecinnym gosem mówi nastpujc ballad.)

— «Synu mój, synu! czemu od rana

Jeste tak smutny? twarz obkana,
Miecz krwaw splamiony skaz ?» —

— ((O Matko! syn twój zabi sokoa,

Dla tego dzisiaj twarz nie w^esoa,

Dla tego we krwi elazo.)) —

— «Synu mój! synu! po twym sokole,

Nie miaby takich zgryzot na czole?

I miecz nie taki czerwony?)) —
— «0 matko! matko! zabiem konia!

On mi tak szybko nosi przez bonia,

Z wiatrami biega w przegony. » —

— « Synu mój ! synu ! le si obroni —
Moeby po twym koniu zy roni,

Bladoci inna przyczyna?)) —
— «0 matko! matko! ojca zabiem!

Bladoci zgryzot, czoo splamiem,

I we krwi ojca, miecz syna." —

— wSynu mój! synu! po takim czynie

Gdziesz si obrócisz? w jakiej krainie

Schronisz si synu mój miy?" —
— »0 matko! matko! na wiata kraniec,

Pójd wzgardzony, tuacz wygnaniec,

Spokojny szuka mogiy. » —
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— « Synu mój ! tynu ! id w obce strony 1

Lecz có zostawisz dla dzisci? ony?
Pod obce uchodzc nieba? » —

« O matko ! matko ! niech na nich spada

"W dziecistwie ndza — pod próg ssiada

Kiech id, niech ebrz chleba. » —

— «Synu mój! synu! w czarnej aobie
Zostaa matka, i có po sobie

Zostawi matce zabójca ?» —
— «0 matko moja! o matko mia!

Przeklestwo tobie! ty namówia
em zabi ojca!» —

MARJA, obudzona nagle z zamylenia.

Przeklestwo? co? przeklestwo mnie, em namówio
Na zabicie — co wyrzek? ojca! ma! króla!

Paziu czy do mnie mówi? twoich przeklestw sia

Zabije mi! —
PA.

Ballada smutna mi rozczula,

A ciebie przerazia? — Dzi cierpi królowa.

MARJA.

Paziu mój! kto ci w usta woy tJ^ie sowa?
Ty mi przeklinasz! Kto ci nauczy przeklina?

Jam dotd przed tym paziem czarny zamiar krya,

Nie miaam go przerazi, nie miaam wspomina!
Przeklestwo! tak, przeklestwo mi, em namówia
Na zabicie — to Botwel mówi do mnie! Boe!
To Botwel mówi!

PA.
Poj nie mog przyczyny,

Czem j mogem obrazi?

MARJA.

On poj nie moe?
A wanie mi przeklina, wyrzuca mi winy! —
Dziecko, jeszcze tak mode, a tak si ukrywa!

PA.
Królowo! oto Botwel w te progi przybywa.
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SCEXA II.

MARJA, PA, BOTWEL.

MARJA, wpatrujc si w Botwela.

Botwelu. — CÓ to? milczysz —
BOTWEL.

Czas wszystko odkryje,

Czas zym jest powiernikiem. —
MARJA.

Botwelu! — On — yje?
BOTWEL.

yje? nie wiem królowo — dotd ju móg skona. —
MARJA.

Co? wic zacztej zbrodni nie moge dokona?

BOTWEL.
;Nie widziaem dzi króla. —

MARJA.

"Wic y bdzie? —
BOTWEL.

Zginie. —
Moe ju zoriii? —

MARJA.

Jak to? ty go nie widziae? —
BOTWEL.

Ale ty go widziaa. —
MARJA.

Czy wzrokiem jedynie

Mogam go zabi? —
BOTWEL.

Moe cliciaa?

MARJA.

Nie, ty chciae:

Lecz ja zabi nie mogam wzrokiem. — O, Botwelu!

Jeeli na mnie liczy? uchybie celu —
Tak, jedynie obudy zmazaam si grzechem. —
Ja si do niego miaam —

BOTWEL, szyderczo.

Zabia umiechem;
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Dosy e go zabia. — Nie badaj królowo,

Teraz potrzeba zgadzi naszej zbrodni lady;

Król gboko zasypia — lecz pod jego gow
Siarka z saletr zdradne usay posady.

Daj mi pochodni —
MARJA.

Luby! dzi miesic na niebie.

Na co ci wiato?

BOTWEL.
Umar — pogrzeba go trzeba —

W gruzach wasnego domu Henryka pogrzebi —
MAKJA.

Lecz on yje? —
BOTWEL.

Wic ywy uleci do nieba —
Pod jego domem mina burzca spoczywa,

I czeka iskry. — Ognia! ognia!

MAR.JA.

Nieszczliwa I

Có uczyni ?

BOTWEL, z wzrastajc gwatownoci.

Daj Ognia !
—

MARJA.

Ciebie gruz przywali!

BOTWEL,

Ognia !
—

MARJA.

Zgasy pochodnie. —
BOTWEL, pokazujc na lamp.

Ta lampa si pali,

Posuy mi. —
MARJA.

Tam moja domowa kaplica. —
BOTWEL.

Paziu! daj mi t lamp. —
MARJA.

To lampa z otarza!
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BOTWEL.

Nieraz kocielna lampa pogrzebom przywieca,

Wszake id na smtarz
,
grzeba wród smtarza. —
MARJA.

Czyli nigdy ucieczki nie szukae w Panu?

Patrz, przy wietle tej lampy byszczy krzy ze spiu,

Zdaje mi si e zblado to czoo z hebanu!

On widzi nasze myli, syszy kade sowo —
Boe! —

(Klka przed otarzem.)

BOTWEL.

O mier Henryka modlisz si królowo?

Wysuchane modlitwy. — Moe w tej godzinie

Henryk kona. —
MARJA, zrywajc si z przed otarza.

Co mówisz? Henryk teraz kona?

A ja si modl? —
BOTWEL. zdejmujc lamp.

piesz! niech lad zbrodni zginie.

MARJA.

Botwelu! Botwelu! to lampa wicona.

—

BOTWEL.
Wróci, wróci przed otarz, cho j. we krwi zmaem.

MARJA.

Lampa przed otarz wróci we krwi?

BOT^VEL

Marna trwoga,

Jeli po zbrodni staniesz przed obliczem Boga,

Lampa po zbrodni moe wieci przed otarzem —
Lampa — to tylko marne rk naszych narzdzie,.

1 mniej Boga rozgniewa, bo mniej winn, bdzie.

MARJA.

O Boe! có uczyni w udrczeniu srogiem?

BOTWEL.

Czytaj ksik modlitwy

Sowacki. I. 16
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MARJA.

Tak ciemno w tej sali!

BOTWEL, z szyderstwem.

Wic udawaj e czytasz, udawaj przed Bogiem!

Jeli Bóg nie pochwali, czowiek ci pochwali.

Nie jeden powie: patrzcie! ma wito anioa—
Ta kobieta przed mierci, ju wit, zostanie,

Promie wiatoci wkrótce wystrzeli z jej czoa;

Patrzcie ! ona si modli za ma skonanie

O Marjo! porzu trwog i poche przesdy.

Jeeli Bóg ma sdzi? ju zapady sdy!

Bd spokojn! ta lampa zdjta z przed otarzy,

Przewaonej ju szali dalej nie przeway.

egnam ci !
—

MARJA.

Stój Botwelu!

BOTWEL.
Bd zdrowa!

MARJA.

Zaklinam!

Stój — ju Darnleja wszelkich uraz zapominam.

BOTWEL.

Lecz waha si nie moesz.
(Odchodzi.)

SCENA III.

MARJA, PA.

MARJA.

Poszed. — Nie w^strzyniaam. —
Czuj e mogam wstrzyma. — Czarne^ moje serce!

Mogam go jedem sowem wstrzyma — i nie chciaam.

Niech teraz dla nas lubne rozciel kobierce. —
O nie ! nie dla mnie szczcie ! — Paziu

,
powiedz szczerze,

Ja okro^m by musz ? —
PA.
Pani! jeste blada!



24^

MARJA.

Klknij tam, przed otarzem, mów za mnie pacierze. —
(Pa odchodzi pod otarz, lecz niespokojny patrzy na królow.)

Na moje oczy jaki sen trudzcy spada —
Marz i czuwam — barw przybray marzenia —
Tron i wiate tysice — ja siedz na tronie —
Teraz, wszystko ciemnieje — w purpurze, w koronie,

Id — O Boe! Boe! to mury wizienia —
Któ mi wtrci w te mury, yw zamkn w grobie?

W okoo jeszcze wiernycli przyjació druyna,

Dla czegó pacz? czemu ubrani w aobie?

I ksidz nademn czarne grzechy przypomina

Jakie grzechy? — dzisiejsz noc — dzisiejsze zbrodnie! -

Teraz — wszyscy odeszli, kapan si oddala,

Wchodz do jakiej sali? to tronowa sala!

Pospnym blaskiem pon tysiczne pochodnie,

Na moim tronie obca zasiada kobieta. —
Boe! sala tronowa, a kirem wybita?

Zamiast kwiatów , ubrana w aobne cyprysy —
Klka mi ka — po co? — modli si do Boga?

Ach!!!

PAZ, przybliajc si.

Pani! w tych marzeniach widz gówne rysy,

Przepowiedze dziwacznych twego Astrologa.

MARJA.

Lecz czemu w tej godzinie staj mi na myli?
Umys je przybra w jasne obrazu kolory,

Postacie ich odbija, wszystkie twarze kreli. —
PA.

Pani moja! masz umys obkany, chory.

MARJA.

Czy nic nie syszysz Paziu?

PA.

W koo guche cisze,

Tylko echo paacu sowom odpowiada,

Tylko wiatr gaziami modrzewiów koysze,

1 przez gotyckie okna blady ksiyc wpada.

IG*



244

MAUJA.

Co? ksiyc wieci? jaka blada przy ksiycu
Musi by twarz Botwela? Na ponurem licu

Gboki zamys zbrodni upiony spoczywa;

Za nim ksiyc na trawie dugie kadnie cienie;

Bka si— w doniach lampy ognisko ukrywa.

Aby jej nie zgasio silne wiatru tcinienie. —
O, tak! bogdajby zgasa! wróci z twarz ciemn,

Lecz przynajmniej nie ujrz zbrodni na tej twarzy.

Nie, nie, lampa nie zganie, sam wiatr j rozarzy.

Henryk zginie! — O Boe: zmiuj si nademn!
(Po chwili, z wzrastajcem przeraeniem.)

To Rizzia! Rizzia sowa! Czy ta noc wrócia? —
Patrzcie — on si w te szaty królewskie otula. —
Nigdy krwi nie widziaam! — szat mi nie splamia —
Stój Duglasie! patrz paziu! patrz tam za mnie, w cieniu.

Czy tam kto stoi za mn? —
PA.
Kto? —

MARJA.

Nie ma tam króla?

PA.
To mara utw^orzona w twojem przywidzeniu. —

MARJA.

Syszysz? powtarza: — jestem! jestem tu, przy tobie! —
Jest przy mnie? tu w tej sali, jeszcze w takiej porze?

Lkam si spojrze za mnie — powinien spa w grobie,

A on jest teraz przy mnie! nie, to by nie moe!
Lecz jeszcze czas! O paziu! on yje! król yje!!

piesz! zatrzymaj Botwela, piesz mój paziu drogi!

O paziu! ty zadrae? z radoci, czy z trwogi?

piesz! piesz! ja nieszczliwa! on króla zabije.

—

Na mio Boga piesz si. —
PA.

Botwel nie posucia.

MARJA.

Prawda. — Nie mu odemnie, nie ten piercie zoty —
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Wszak jeszcze czas! czas jeszcze! Wszdy cicho gucha —
Nie, król umrze nie moe, nie znios zgryzoty.

PA.
Spiesz

(Biegnie do drzwi, lecz nagle chwieje si i dry u progu.)

MARJA.

O Boe! Boe! piesz mój paziu miy
Czegó czekasz? —

PA.
Królowo noja! nie mam siy,

Tak mi sabo. —
MAKJA.

Spiesz paziu !
—

PA.
Ju id królowo!

Ju id! id! — Oh! oh!

—

(Pada.)

MARJA.

Paziu! drogie dzieci!

Paziu! przemów mój drogi! przemów jedno sowo!

I miaeby on umrze, umrze w wieku kwiecie?

Nie — on umrze nie moe. —
PA, sabym gosem.

Te bole przemin—
Senny jestem. — Królowo kochasz mi?

MARJA.

Jak syna!

Paziu! obud si drogi! we t kropl wina,

Moe ciebie orzewi?

PA, drcym gosem.

Ju piem dzi w4no —
Marjo ! — oh! oh ! oh !

—
(Kona.)

MARJA.

Paziu, moje ycie!

Paziu mój! woam, budz, a on si nie budzi?

Boe! za moje zbrodnie skarae to dzieci!

Powiew zbrodni koo mnie ju zabija ludzi,

A mnie zabi nie moe, jak niegodn, kary! —
(Klka na stopniach przed krucylixem.)
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Boe! bagam ci! przyjmij mi na twoje ono,

Przywykam spolcojnoci szuka na dnie wiary.

Xa cóe moje czoo uwieczy koron?

Na có mi szata ziemskiej wielkoci okrya?

Blask marzenia ju znikn gdym t noc przeya!
(Sycha wybuch miny.)

Ach!!

(Po chwili zrywa zi i biegnie do okna.)

Widz! widz! kby dymu i pomieni,

A tam, w czarnych obokach, jaki duch straszliwy,

Ulatuje do nieba, chmurzy si i mieni;

To Henryk ! Henryk ! ja go poznaam — nieywy !
—

(Odwraca si od okna , i znów cofa si z przestrachem.)

I tu znów Henryk! Henryk przedemn w tej sali!

Widziaam go przed chwil, by blady i chory,

A teraz takie jasne na licu kolory,

Jakby y jeszcze— oko pomieniem si pali —
Precz odemnie! ty szukasz lubnego piercienia?

Oto go masz! ju odejd — nie jestem tw on.
Ach, Henryku! Henryku! nie masz ty sumienia!

Drczy tak dusz , tylu mkami drczon !
—

Ach zlituj si nademn — jestem nieszczliwa!

Chcesz moe widzie moje udrczenia, ndz.
Patrz na twarz moj — z oczu strumie ez nie spywa;

Lecz ja cierpi, przysigam! nie wierzysz przysidze?

Wszak jeszcze sowom moim ufa przed godzin!

SCENA IV.

MARJA, BOTWEL.

BOTWEL, wchodzi ze zgaszon lamp.

O Marjo! uchod! uchod!

MARJA.

Patrz ! patrz ! tam — przedemn.

BOTWEL.

Tak, widz, na pododze krwi strmienie pyn.

—

Krew Rizzia.
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MARJA.

Nie, nie widz krwi, w sali tak ciemno!

Ale w ciemnociach widz posta martw, blad!

Zdrad króla, czarniejsz zmazalimy zdrad!

Musiaam mu przebaczy, on mi nie przebaczy? —
Patrz — tam

!

BOTWEL.

To pa nieywy.

MARJA.

Boe ! pa nieywy !
—

Botwelu co to znaczy? —
BOTWEL, z dzikim miechem.

Ha! ha! co to znaczy!

^\^iedzia o naszej zbrodni— umar—
MARJA.

Nieszczliwy

O! Botwelu! Botwelu! nie jeste anioem!

Inny stworzyam obraz niegdy w mojem sercu —
Precz! precz odemnie zbójco z tern wybladem czoem!

BOTWEL.

Chod ze mn!
MARJA,

Gdzie ?

BOTWEL.
Odpoczniesz na lubnym kobiercu

Teraz idmy si bka — syszysz te okrzyki?

To nas lud ciga, mciwy — wkrótce motoch dziki,

Uzbrojony, napeni królewskie pokoje.

O Marjo! uchod! uchod!

MARJA, odstpujc od niego z przeraeniem.

Ja si ciebie boj!

BOTWEL.

Serca zbrodni skalane, zbrodni si nie boj,
JSluchaj! otrua króla, jeste moj —

MARJA.

Twoj?

-

O! nie, Botwelu! ty mi skonisz do szalestwa.
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BOTWEL.
Straszne okrzyki ludu w t noc zbrodni ciemn!

MARJA.

Có w tych okrzykach syszysz? co syszysz?

BOTWEL.

Przeklestwa

!

Chod Marjo! uciekajmy! chod ze mn! chod ze mn!



-Przed rokiem ogosiem drukiem w Paryu dwa pierwsze

tomy moicli poezji; niezacicony pociwaami, niezabity dotd

krytyk, rzucam tom trzeciwt otcha milczc, którapierwsze

polma. Min ów czas bogi, chocia mao korzystny dla lite-

ratury naszej, kiedy umieszczona w Dzienniku Warzawskim oda,

duma, lub ballada, nadawaa imi poecie. Trzydziestu prenu-

meratorów dziennika (albowiem tylu ich byo) rzucao nazwisko

nowe na woskowane posadzki salonów, i romantyczny poeta

bra chrzest, znajome nadajcy imi; nadto pisma czasowe

dzienne, zamglonemi niemczyzn okresami, rzucay z paszcz

sfinxowych zagadk sawy autorskiej — szczliwy kto j zrozu-

mia, szczliwszy kto w pokorze ducha niezrozumianej wierzj^.

Dzi dziennikarze owi, tworzyciele literackich królów, milcz.

Gazeta Warszawska umiecia wyjtkami, w szeciu numerach,

caego prawie mij, nie czynic adnych uwag nad tak poci-

tym Kozaków wodzem.

Nie spodziewam si aby Lambro móg si kiedy podobnie

ukaza na szarej bibule dzienników, bo Lambro jest to czowiek

bdcy obrazem naszego wieku, bezskutecznych jego usiowa;
jest to wcielone szyderstwo losu, a ycie jego jest podobne do

ycia wielu teraz mrcych ludzi, o których przyjaciele pisz czem

by mogli, o których nieznajomi mówi e nie byli niczem.

Lambro stan niegdy na czele Greków, namówionych przez

Katarzyn do powstania, i zdradzony przez pónocn Carow;

po wielu bezskutecznych usiowaniach, morskim zosta kor-

sarzem. Ryga, drugi bohater powieci, autor sawnego hymnu
powstaców, wydany przez Austrj w rce Turków, niesawn
mier znalaz, powieszony na maszcie fregaty.

Piszc niniejsz przemow, postanowiem zamkn siew jak-

najcilejszych obrbach potrzeby; dla tego nie bd tu broni

ukadu, ani ywotnej myli poematu. wiat myli tak jest

obszerny, e mona w nim wyciga nieodparte granicami ra-
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miona. Szanuj szko religijn, ow wieczerz pask pol-

skici poetów, do której zasiedli w Paryu — sdz bowiem e
wypywa z przekonania, e nie jest sztucznie natchnit sowami
Fryderyka Szlegla, który w katolickiej religji ródo jedyne

poezji upatruje. Oddaliem si wszelako od idcych t drog
poetów; nie wierz bowiem aby szkoa De-la-Menistów i na-

tchnita przez ni poezja bya obrazem wieku. Dant pisa o

piekle kiedy ludzie w pieko wierzyli, Wolter zgadza si z wie-

kiem materjalizmu, Byron rozpaczajcy o wtpliw przyszo
poety, zacz wiek dziewitnasty. Ci trzej ludzie wyobraaj
epoki w których yli. Oblicza wieków odbite s na ich umy-
sowej twarzy; gdyby z myli wikszej liczby ludzi, w owych
czasach yjcych, utworzy mona byo jeden posg myli, ten

posg byby Dantem, Wolterem, Byronem. Wyej nad nich

wzniós si Szekspir, bo on nie wasne serce, nie myli swojego

czasu, lecz serca i myli ludzkie, niezalene od epoki przes-

dów, malowa i stw^arza wadz do boskiej podobn. Naniszym
szczeblu stoj poeci cile krajowemi zamknici obrbami, jak

Gete, Kalderon, Walter Scot; stoj jednak wysoko i mocno,

bo ich podstawami s narody. Szukajmy wic rónemi drogami

treciwej myli ywotnej naszego kraju; szczliwy kto o ogni-

wie duszy wasnej najwicej promieni poczy i odbije. Lecz

myli si ten, kto sdzi e narodowo poezji zaley na opisy-

waniu narodowych wypadków: wypadki s tylko szat, ciaem,

pod którem trzeba szuka duszy narodowej lub duszy wiata.

Znajdziemy poezj narodow, albowiem dzi dwory królów

nie ami i nie psuj rozwijajcych si talentów, ani ka im

sztucznie pod szkami paacowemi rozkwita. Dzi poeci s
minstrelami narodów, i podobni dawnym minstrelom, piewaj
miljonowo-gowemu panu gdy usypia; cuc go pieni, i przy

miertelnem ou narodów przepowiadaj zmartwychwstanie.

Jeeli literatura nasza wzronie na wygnaniu i przyczyni si do

uwietnienia obecnej epoki, to kiedy o tem bd rozpowiada

ze zami wnuki nasze, i pyncego teraz czasu, nie nazw ju
wiekiem Stanisawa Augusta, lecz wiekiem nieszczcia narodu.

Wic przebaczcie mi Polacy, e si dobijam o jedno z niszych

miejsc, we wspomnieniach szczliwej kiedy przyszoci.

Pisaem w Genewie, dnia 17. Kwietuia 1833 loliu.



LAMBRO,
POWSTANIEC GRECKI.

POWIE POETYCZNA.

PIE PIERWSZA.

Should we again provoke

Our stronger, some worse way his wrath may find.

To our destruction; if there be in heli

Fear to be worse destroy'd

MiLTOK.

I.

Jcalo bkitna, ko^^sz ódk Greka,

Niecti mu po morzu ciele ksiyc zoty

cieki obdne, niech przed nim ucieka,

Gdy po tej drodze puci aglów loty.

Koysz go falo i ódk Majnoty

W samotn morza obkaj krain,

I tam mu powiedz: ja nosiam floty

Na moicli skrzydach, a pod Salamin;

Pynam tak, jak dzisiaj pyn.

W Archipelagu zanie go ostrowy.

Tam góry chmur owiane bkitn,
Na górach kolumn potrzaskane gówmy;

Nad niemi wiecznie kwitnie laur róowy,

Pomaraczowe drzewa wiecznie kwitn.
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I niegiem kwiatów zasypuj gruzy.

A ludzie — cierpi e umrze nie mieli;

Twarz ich boleci rysem naznaczona.

Gdyby tu bysn dawny wzrok Meduzy,

Gdyby ci ludzie jak s skamienieli,

Ileby nowych posgów przybyo,

amanych wiecznym bólem Laokona!

Tu nad pomników i ludzi mogi,
Ksiyc pospny pynie co wieczora.

Gdy góry wiatem bkitnem przenikn.
Mgy zasonami doliny oniey,
Szuka posgów, które widzia wczora,

Do których twarzy wiekami przywykn;
Blady — jak starzec co na ziemi przey
Zagase, mrce co dnia dzieci koo.

Gdy wszyscy padn, gdy ostatni padnie;

Tak ma wiekami wyniszczone czoo,

e si nie chmurzy alem, ani bladnie,

I nikt cierpienia z twarzy nie odgadnie.

II.

Archipelagu wy^.p wieniec róowy.

Lekkich kaików przerzynaj wiosa.

Jak dawne Nimfy tak dzi te ostrowy,

Przed tureckiemi uciekajc gwaty.

Odmienne pierwszym bior na si ksztaty.

Jak niegdy Dafne w li lauru porosa,

Tak dzisiaj Hydra zielona laurami. —
Ipsara byszczy, stroma skalnym brzegiem.

Podobna córce gazowej Tantala;

Gdy pod ni niena rozbija si fala,

Wiecznie od czoa wieczonego niegiem,

Krysztaowemi upakana zami.

Ipsarskie miasto, jak dutem snycerza

Ze ska ciemnego ona wydobyte,
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Barwy ma szare od ta nieodbite,

I lasem masztów w poowie sciowane.

Gdzieniegdzie lelilca minaretów wiea,

Niesie pod niebo szczyty oowiane.

Tam rzdy okien, od uny zacliodu

Jak mnogie lampy rozpalone, drce,
Co cliwila bledsze, co chwila gasnce,

Ju zaszy mrokiem — ale szczyty grodu

Dugo zociste miay socem daciy.

Ostatnie wiato z ciemnoci, si staro —
Ciocia to miasto na pó obumaro,

Gwar sycha w miecie — bo bezludne gmachy

Goniejszem odgos odbijaj echem;

Gwar smutny — rzadko pomieszany miechem,

I tajemniczy jako te odgosy.

Które wiatr z martwej muszli wydobywa.

W gbiach haremów lnice per rosy,

Pal sie róe — smutno sowik piewa;

Przez szczyty murów na ciche ulice,

Wonnych akacji zwieszaj si kwiaty;

Czasem pochodnia bynie z poza kraty,

Ksiyc turbanu olni bawenic.
To Turek dy w znajom gospod.

Co inne gmachy przenosi wytworem;

Gdzie wielkie koty wrc róde wod
Lej w kanay zotym dziwotworem;

Ta z kbem pary wytryska w fontanny,

I wieczn walk z zimn siostr toczy;

Opryska warem, par j omroczy,

Wprzód nim zezwoli i do wspólnej wanny.

Tam wo arabskich napojony duchem.

Przechodzi Turek w marnmrowe sale;

Jedna za drug wi si acuchem.
Kamane dalej w zwierciade krysztale.

Tam Grek usuny obiega w okoo.

Dla muzumanów nie szczdzi ukonu.

Do ziemi chylc osiwiae czoo,
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Nalewa mokk w Jono z ró Japonu;

Potem przed Grekiem stawia czar z gliuy,

Chowajc aspra, do czary nalewa

Napój z makowej toczony roliny,

Co mier sprowadza — jak cie tego drzewa,

Które usypia snem gbokim zgonu.

Mrok spada w dymu Stambulskiego chmurze —
Gdzieniegdzie tylko z Etrusków wazonu,

Wida w poowie wychylon ró;
Gdzieniegdzie byszcz sztyletów gowice — —
Tam nieruchome wyznaców turbany,

Porosy koem jak k tulipany:

Nad turbanami pal si ksiyce.

m.

Wchodzi do sali mody Ipsarjota —
Jak u piewaka twarz blada i smutna;

I na ramieniu mia kapot z pótna

Nie gsto nimi przetykan zota.

Wida z gitary — zna po blasku oka,

e z pieni sioa i grody przebiega —
Wnet go tum Greków do koa oblega;

Wypuci bursztyn wierny syn proroka.

Greki i Turki zarówno ciekawi

Jaki gos piewak, jaki lutnia wyda?

Czy ich upiorów powieci zabawi?

Czy brylantow bajk Al-Raszyda?

piewak po sali wiód wzrok obkany,

Jak gdyby liczy tureckie turbany;

A potem spojrza w mnogie Greków twarze

I gdy w nie patrza — znalaz dwik w gitarze.
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POWIE GREKA.

IV.

Mae tu znajd dla pieni pokupy,

Mio j kraju i rozpacz uprzdy.

Tu zóke twarze — moe serca zwidy?
Miaem tu znale ludzi — widz trupy.

Niezdolni z ycia wybi si skonaniem,

Wycie odwani — napojem otrucia,

Wycie przywykli zabija pó czucia,

I zmartwychwstaw^a lecz pómartwychwstaniem,

Wiecznie okuci w elazne ogniwa.

Pie czsto z kajdan iskry wydobywa

Wic bd piewa i dy do kresu;

Oywi ogie jeli jest w iskierce.

Tak Egipcjanin w licie z Aloesu,

Obwija zwide umarego serce;

Na liciu pisze zmartwmy ehwstania sowa;

Chocia w tem liciu serce nie oyje.

Lecz od zepsucia wiecznie si zachowa,

W proch nie rozsj^pie. — Godzina wybije,

Kiedy myl sowa tajemne odgadnie.

Wtenczas odpowied bdzie w sercu — na dnie.

Myl syna pieni ciemna, niezgbiona,

Jest jako fala umarego morza;

Co jej powierzysz, wnet wyrzuca z ona,

Lecz barw ziemnych gbi przyodzieje,

Da niemiertelno kamiennego oa —
Kwiat w niej, nie tracc barwy, kamienieje.

Lecz jeli wieszczek nie znajdzie wyrazów,
W gb jego serca suchacz nie dosiga;
Czsto podobny sam do zimnych gazów,
Cho pie ognista w myli si wylga;
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Czsto go suchacz odbiegnie wesoy —
A pie co ledwo dopynie poowy,
Jak mórz zamarych owoc rubinowy,

Bezpodne w sobie zamyka popioy.

V.

Niegdy nam pónoc miecz podaa w donie,

A potem chytra, bezsilnych odbiega.

Widziaem walk — widziaem to bonie
Gdzie sia naszych rycerzy polega.

Ja byem dzieckiem i patrzaem z chaty —
Powietrze chmura proporców krajaa.

W tureckich szykach lni ksiyc bogaty,

Nad nim dym srebrny wyrzucay dziaa.

Stamtd huk lecia, stamtd ziemia grzmiaa,

I grad pocisków wyrzucay spie;

A std, zachodnim zocone promieniem

W ten dym ognisty szy bkitne krzye,

Z upornem, z guchem rozpaczy milczeniem.

Potem je dymy spiowe poary —
Migny w ogniu zote — i poblady,

Przed noc wszystkie szeregi wymary,
I wszystkie krzye w szeregach upady.

VI.

Tak si zwycistwa przewayy szale —
Lambra tureckie ominy gromy.

Wdar si na ska — ca noc na skale,

Patrza na groby, na groby bez koca!

1 tak nazajutrz jeszcze, nieruchomy

Byszcza w promieniach wschodzcego soca
A stamtd poszed bka si po wiecie.

Lecz nie samotny — znalaz si kto drugi,

Co przy nim giermka podj si usugi,

Kto to by taki? — moe odgadniecie.
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Po dugich latach, z krainy wygnania

Ujrza jak Grecy z wiatrem na -wycigi

Nieli po górach haso zmartwychwstania:

Pie grzmiaa w dzwonach — bya to pie Rygi.

Ale niedugo Grek o szczciu marzy,

Kolejno w sioach milka pie i dzwony —
Gdzieniegdzie snu si Kleft — lecz zakrwawiony,

I z krwi mia rozpacz przyschnit, do twarzy.

Pacz, narzekanie, wstrzsa Greków chaty.

Echami ska si rozjDakay ona!

Jutro! woaj na maszcie fregaty.

Haniebn mierci mody Kyga skona.

YII.

Na dzikich brzegach skalistej Ipsary

Wznosi si klasztor wysoko nad morze;

Krzy jego pierwszy wita ranne zorze,

Ostatnie socem zoc si filary.

Koo klasztoru bez czoa kolumny

Stoj, jak palmy pozbawione lici.

Tam mnich pracuje koo wasnej trumny,

Tam od tureckiej uciek nienawici —
Ów dzwon, co dzisiaj ogasza pacierze,

Nieraz do broni powoa majnot,

Nieraz od Turków okrone wiee,

Czoa dzia srebrnym uwieczaj dymem —
Z tych okien byszcz spiu paszcze zote,

I mnich pokorny staje si olbrzymem.

Nieraz rozpaczy naglony potrzeb,

Rozwala min powicone ciany;

Rzekby i mnich ten chce zdobywa niebo

Ska odamami, jak dawne Tytany!

Na niszych skaach smtarz muzumanów,
Czarowny, cichy, peny drzew i kwiatów,

I dutowanych w marmurze turbanów.

Sowacki. I. ]^7
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Jak odam z rajskich oderwany wiatów
I przesadzony na skalne urwiska.

Tam byem wczoraj — Soce zachodzio —
Za marmurowe skryty grobowiska.

Widziaem dwojga ludzi nad mogi:
Widziaem klefta i Greczynk mod.
Ona — do Peri podobna urod,

Jak bya pikn, wyraz nie okreli!

Gdy dugo, dugo, patrzaem w jej lica,

Kiedy si potem obudziem z myli,

Tak byem tskny — rozmarzony — smutny,

Jak gdybym dugo patrza w twarz ksiyca.

Sn e jej ycie by to czas pokutny,

Za ca przeszo szczcia pogrzeban;

Miaa na twarzy smutek — lecz nie ao.
Barw koralu z nie opukan;
Rumieniec ton w bezpromienn biao —
I w biaych szatach staa midzy drzewa:

W pó-owiecona blaskami zachodu.

Podobna srebrnej fontannie ogrodu,

Z której wiatr mgliste warkocze odwiewa.

Kleft, zna z ubioru, by kiedy rycerzem,

I wierne rysom czonków nosi szaty:

Piersi jedwabnym zamknite pancerzem,

Co si od soca w róne barwy amie.

Wypuko w zote wyszywany kwiaty.

I mia kapot rzucon na rami.

Bia jak niegi — i pas zotolity;

Nog zoconym wizan rzemieniem;

Ma misiurk, której aksamity

Pod kruczych wosów tony piercieniem —
Na niej z misternie uoonej zwici.

Wze w zociste rozpada si nici.

Cho stumionemi przemawiali sowy

Mogem dosysze uamków rozmowy.



259

wLambro! ty w sowach dajesz mi obud —
Nie odpowiadasz szczerze, gdy zapytam;

Ka twojem czole z przeraeniem czytam,

Ostatni stopie wszystkici nieszcz — nud.

Blask twego oka nie odbyska z duszy.

Serce jak brylant, chocia si rozkruszy,

W kadym odamie iskra si zawiesza,

A kada czystem lni tczy promieniem:

Lecz na twem czole jaki szatan miesza

Rozpacz ze miechem , miech blady z cierpieniem

Ty jeste z ludzi, których serce ywi
zami — i gorzk trucizn laurow.

O ! bo te prawda e my nieszczliwi —
I czasem czuj e pociechy sowo
Ma dwik szyderczy i na serce spada!

Gdy myl wracam w przeszoci krainy.

Widz jak przy nas stojc, rozpacz blada

Czekaa szczciem niepenej godziny.

Aby si pozna z nami — i by z nami —
Czekaa dugo — przysza cho nieskora;

Ze wspólnych myli, jednego wieczora.

Mymy si w stron rozbiegli mylami.

I dzi mi nie chcesz odkry serca gbi.
Milczysz — — ?»

— «Dzi nie chc zabija sowami

Bo kade sowo do serca utonie,

I tak jak sztylet dreszczem je ozibi;

A potem — dugiem rozpamitywaniem,

Jak ar piekielny rozpali si w onie,

I potem, jjotem — caa przyszo twoja

Stanie si dugiem i cikiem konaniem.

O! patrzaj na mnie — ta zocista zbroja

Dzikiego klefta nigdy nie stroia,

Zmieniem szaty — ty serce zmienia.

17*
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Winna wyczyta na pobladem czole

Myli ukryte i obecne bole,

I wszystkie zbrodnie — a dasz wyrazów!

Tak jak wdrowiec wród grobowych gazów^

Nie umiesz czyta napisów smtarza?

Wic poznaj Lambra, jak ludzie poznali:

Jam dzisiaj królem bkitnawej fali —
Mszcz si. — Dzi czarna bandera korsarza

Rzuca cie mierci, gdzie dosign dziaa.

I zapomniaem zetrze z mego czoa

Cienia , co dzisiaj rzucia na rano

;

Otarem tylko szabl krwi skalan.

Kóc niebaczny spokojno anioa —
Na pó przeklty, na pó zapomniany,

Rozpalam ogie miosnej pochodni,

I wi serca dwoma talizmany:

Wielkoci nieszcz — i wielkoci zbrodni.

Mój obraz ksztaty przybierze olbrzymie

W gbi twej duszy — jalc anio upady.

We krwi skalany — w dzia omglony dymie,

W blasku brylantów i zota wyblady,

O! bo ja miaem wielk niegdy dusz!

Lecz gdy j znudzi smutek jednobrzmienny,

Id wród ludzi jak przez las jesienny,

Kdy pod stop zólke licie krusz,

I gardz liciem co cieki pozaca

Barw uwid — lecz szum ich zasmuca!

Wol niech moj odzi fala rzuca,

Niechaj mi wzgard za wzgard odpaca.

Morze — to wielka mogia stworzenia:

Dumajcemu na niej , myli pyn —
Nieraz na fali umieram z pragnienia,

Jak obciony Tantalow win,
I mog niebo przeklina — i morze!

Usaem sobie rozwahane oe,
Co mi piastunki daje koysanie

:

Bo spa nie mogem na ziemi — a teraz

Czsto mi zorza picego zastanie,
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I nie obudzi skrawem wiatem — — Nieraz

Dziao mi daje ranne powitanie,

Zbudzi nie moe — czsto sen przedu,
Aby w tem yciu y jak najmniej — nie snem.

Dzi nieszczciami s mi niebios burze.

Lina zerwana ujciem niewczesnem!

Mam jeszcze czucie — bo dzi mi rozczula,

I zy mam w oku, gdy rozryje kula

Maszt, z którym dugie przebiegaem drogi,

Wycity z rosej Epiru topoli;

Co mi rodzinne wspomina rozogi:

Lecz gdy mr- majtki, wtenczas poniewoli

Na moich ustach byszczy umiech dziki.

Jak gdybym szydzi, e niezrczni byli

mierci unikn — a ci ludzie yli

Ze mn, przez dugie trosk lata, cierpienia:

Jak krwi tygrysy — druhy — niewolniki —
Ostatnia mio, mio przywyknienia

,

Skamieniaego serca nie poruszy.

Ze zotem stawi czowieka na szale,

A potem zoto rzucam w morskie fale,

Jakby w tem bya jaka wielko duszy.» —

XL

Sucha dziewica — jej rumieniec mgawy
Zrazu rozkwita i blasku nabywa —
Gdy zacz mówi, to umiech ciekawy

Twarz jej owieci — we zy si rozpywa.
I znów powraca tak w odcieniach zmienny,

e sów kochanka wydawa si echem:

A gdy ten umiech gasia zgryzota,

Gdy obumiera zadumaniem senny,

Podobn bya do niewiasty Lota

W chwili, gdy tonie ostatnim umiechem,
W nieodgadniona bole, w sen kamienny,

I jeszcze sucha w przeszo odwrócona.
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I tak posjców braa ksztat nieywy,

Tak opucia ]3ezwadnie ramiona;

e z ramion szata pynca do ziemi,

Jakby w kamienne amaa si spywy.

I Lambro bladn i usty drcemi
Mówi: «0 luba wybacz, e te sowa
Za nadto czarn, maloway dusz;

Przywykem kruszy serca — a gdy l^rusz,

Patrze jak cierpi i mia si szalenie.

Lecz twoja bole, blado marmurowa,

To ju nad moje siy, nad sumienie!

Czy wierzysz luba! ja si wyzna wstydz,

Ja, korsarz krwawy! ja, ludzi morderca!

e si zabójstwem i zbrodniami brzydz,

e mam myl jedn, wielk, w gbi serca,

Co kiedy zbawi nawet pami moj.
luba! teraz niech si ludzie boj,

yiech si przed czarnym chroni pawilonem

;

Znajd ich — zbudz — jeli nagym zgonem

Bóg wielkiej we mnie myli nie rozamie.

Na mojem czole widzisz dumy znami —
To jest przeczucie sawy — tam — tam w dali

Widz okropn przyszo — sawn:
Precz te obrazy. — — Luba! jake dawno

Z tob po obcych bdzilimy wiatach?

Jakemy dawno w przeczuciach szukali,

1 w oberwanych po liciu ró kwiatach

Naszej przyszoci? Z tob moje losy

I z tob dotd wie myli moje.

Czsto przed ludmi w kajucie ukryty,

Jak dzieci trefi przed zwierciadem wosy,

Szaty poprawiam — brylantami stroj.

Bo widz jasno — widz w twych marzeniach,

Mój wasny obraz wyranie odbity —
Wic podobiestwa szukam w ukraszeniach,

I poty miechem rozjaniam jagody,

A póki czyste wróci mi zwierciado
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Obraz twyci wspomnie z twarz mniej poblada,

I mniej pospny i smutny i mody.

»

«0! wiat ten gorzki, miechem przeraliwy

Dla tych co pacz, czy to krwi czy zami.

Chro si ty wiata, bo on nie byt z nami

W szczcia godzinie, wic i dzi nie bdzie;

Bi) przeciw wielkim czuciom on gniewliwy,

I nie przebacza tym co ton w bdzie.

Patrz jak ten klasztor czoo w chmurach trzyma —
Ja ci wynajd mieszkanie w klasztorze;

Zamknij si w cichej celi i ze skay

Patrzaj nocami na rozlege morze,

I bkitnemi po fali oczyma

Mojego statku cigaj agiel biay.

A gdy zagro fali niepokoje

,

Kiedy si bdziesz modli zdjta trwog,

Razem popyn w niebo, jedn drog:

Twoje modlitwy i przeklesta moje.

(•Lecz nim obierzesz klasztorny spoczynek:

Jutro, nim zorza witem si rozpali,

Przyjd do mnie sama — tam — nad brzegi fali,

Odziana paszczem bogatych Turczynek.

1 miej kalemkiar ciemny z musselinu;

Lub czewr, gsto haftowan zotem.

Niechaj si z wiatru nie wznosi polotem.

Nie zdradzi twarzy przed oczyma gminu.

Jutro — pamitaj! — tam ód moja czeka,

Gdzie si przy skale zaamao morze.

Ja sam przebrany w tureckim ubiorze.

Pyn na pogrzeb ostatniego Greka. » —

Skoczy — a kiedy z ostatniemi sowy
Na piersi chyli twarz cierpieniem zblada,

Zda si, widziaem, kilka ez upado. —
Nie wiem — to moe z silniejszym powiewem

Opada z drzewa kwiat pomaraczowy?

Nie wiem czy paka — czyli zachwia drzewem ?
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Ranek by. Morze rozpalone witem
Wre zdaa, szumi i srebrzy si w pian,

Potem, portow grobl odamane,

Brzegi spokojnj^m oblewa bkitem

;

A brzeg wysoko szarzeje granitem —
Wyej palm byszczy zielono wesoa.

Te palmy, w niebo sigajce szczytem,

Jako nam istno maluj anioa:

W mgle maj stopy — a w bkicie czoa.

O! jake smutny fali szum bezdenny,

Co si z cichego morza wydobywa!

I ten las masztów, jako las jesienny,

Z którego burza pónocy gniewliwa

Poow jasnych lici poobrywa,

A pozostaym da rozliczne szaty —

!

Li Sztatudera zotem si pokrywa.

Ró Albionu poni si szkaraty.

Szronem si Franków osrebrzyy kwiaty.

Syszc szum agli — syszysz jakby we nie

Gwarzce rónym jzykiem narody —
Rozdarte gromem skar si bolenie,

Jakby mówiy doznane przygody,

I przecignite z wiatrami zawody.

A fala milczy — cho moe w niej tonie

W tej chwili okrt nadziejami mody;
I jk rozpaczy wydany przy zgonie —
Uczua fala — lecz zamkna w onie.

XI.

Okrt, troist opasany spi.
Zatkn "na maszcie ksiyc, trzy buczuki.



265

Omgli si dymem — dzia rozesa hul^i:

I wtenczas niby szatana by tronem.

Gdy wiatr poddany dym unosi hyo.

Wszystkie go maszty witay pokonem:

A okrt ucich, pi dumy kadzida.

Mga ranna iukiem potrójnym rozbita,

Srebrne po masztach zawieszaa skrzyda:;

Na wschodzie skrawo dzie wschodzcy wita.

Nie ma wyrazów, jzyk niezaskarbny

Malowa' socem ukazane czary.

Jako rozkwite Nilu nenufary,

Z kwiatów kobierzec wi rónofarbny;

Jak odwieone muszle i kamyki

Pieszczot fali — tak na cichej wodzie,

Wic si razem w jasne mozaiki.

Spyny aglem oskrzydlone odzie.

Tam turban kit ozocony wietn,
Tam srebrna dziewic zasona powiaa:

Od odzi fala róny poysk braa.

Barwiona zotem, lub purpur Tyru —
Caa ta przestrze, byak kwietn,

Bya dolin, szalem kaszemiru.

ód kada wiosem drug ód przeciga,

Pod maszt fregaty gdzie ma skona Ryga.

I tak jak chciwe spy, albo kruki,

Gdy czuj oddecb mierci, tak spynli

W bogatych odziach, po morskiej topieli,

Z mczarni Greka róne bra nauki.

Wielu jest w tumie co si mia uaucz,

miech taki wrzkomo wielko serca kamie!

Wielu std wróci i miecze rozamie!

Co jutro w królów miay ton ona —
Gdy tacy zemst Anioom porucz

,

Nieliczny moe z mczarni wyamie
Prawd: e skona nietrudno — i skona.
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xn.

Wstpi na pokad Ryga wród Janczarów.

Kiedy chcia mówi, sowa mu nie dali;

'Wic tylko okiem raz rzuci po fali,

Spojrza na mgami osrebrzone góry,

A wtenczas ucich dwik niesfornych gwarów,

W szmer si zamieni gasncy — ponury —
I bya cisza. — Z ciszy wybkana
Pie, midzy Turków urodzona tumem,
Na kilka cichych gosów rozamana,

Ronie i z fali koysze si szumem:

Rzucia w tumie grzmice Rygi hasa,

Powstacie Grecy! ale Grek nie syszy.

Powstacie Grecy! brzmiao — ale ciszej —
Do broni — cicho — pie znika — zagasa.

Pie serce Rygi przy skonania kruszy,

Lecz rado widna z twarzy i z postawy,

Jak gdyby przeczu niemiertelno duszy —
Moe czu tylko niemiertelno sawy?

xni.

Widziaem
,
ja sam widziaem , o Greki

!

Jako na wielkie wstpi rusztowanie,

Widziaem wszystko — i tumiem kanie —
On by tak mody — nie zmruy powieki

Cho mier tak bliska! cho mier tak straszliwa

Jeszcze go widz jak zason zrywa.

Jeszcze go widz — jak pod nieba stropy

Na rusztowaniu stan — i smutnemi

Oczyma dawa poegnanie ziemi,

Siom modoci — marzeniom modoci.
Wtem szczeble pky wymknite z pod stopy —

Nie mam wyrazów. — Któ mu nie zazdroci
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mierci, teutoski^ sprowadzonej zdrad?

Lecz któ si zemci? któ w caym narodzie?

I wanie soce wstawao na wschodzie,

I promie z rannej otrzniony rosy.

Pozoci Rygi twarz martw, i blad,

I na ramiona spywajce wosy.

Na twarzy si ukaza niezmienn,

Uratowan z mczarni rozbicia;

Na twarzy walczy senna bole ycia,

Z dug boleci wiecznoci — bezsenn.

xiy.

A w tumie w^idzów, jedna ód oya;
Jak po jeziorze trzcinami zarosem,

Wow cieszk z tumu si wywia;
Turek j pdzi obustronnem wiosem,

I bawi Turków, rzucajc nad gowy
Tysiczne krgi wodnistych obrczy,

Umalowane kolorami tczy.

A ód jak delfin w wodzie rozigrana,

Czasem tona w odmt lazurowy

Równa powierzchni morza tak, e piana

agiel srebrzya; czasem statek zoty

Po wierzchu fali szed ptasiemi loty,

I coraz bliszy fregaty sutana.

Nie baczc, e tu pod srogiemi kary

Wzbronione ludziom granice przechodzi.

Nie mieli strzela strzegce Janczary,

I od pyncych zdrady si nie bali;

Bo w tej zocisto malowanej odzi,

Ujrzeli posta dziewicy — i gono
miejc si wszyscy — wszyscy przeklinali,

Szat tureck — zamknit — zazdrosn,

I ów kalemkiar z musselinu biay,

Tak gsto lnicym haftowany zotem;
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e go powiewy wiatru nie odwiay,

Ani ód szybkim odsonia lotem.

Ta pod zason róa niewidoma,

Sn z ciekawoci dziecinn haremu,

Moe przejta zgroz — nieruchoma

Chciaa si bliej przypatrzy zmaremu?

Moe si pod t% zason ukrywa

Umiech w poowie ciekawy, wesoy?

Z takim umiechem licie ró obrywa,

Z takim umiechem te ziemskie anioy

Widz zgon róy — serca — lub czowiek?.

A wtem — okrtu piersi niedaleka

ódka, uczua silny popd waosa,

Biega po fali — z fregat si zrosa:

I wnet z jej ona dym si wybi szary,

A potem jasno bkitnawa siarki.

Majtek przez chwil patrza na j)oary;

A gdy mu pomie ramiona otoczy,

Odrzuci turban i do fali skoczy.

Za zbiegym setne strzeliy janczarki,

Przed kul w morzu zanurzony zgin —
Po chwili bkit pian si zakóci,

Majtek na fali powierzchnie wypyn,
Pobladj^m Turkom miech szyderczy rzuci —
A gdy miech echo okrtu powtarza,

Gdy si twarz majtka socem owiecia:

miech ten poznaem — by to miech korsarza,

I twarz poznaem — to twarz Lambra bya.

XV.

Spona ódka — a w dymie z lazuru

Bkitna siarka byska — zrazu blada.

Cauje okrt jak czar z marmuru,

J si nie moe, lizga si i spada —
Wglda na pokad — potem z trzaskiem nagle
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Czerwono dbu zaja si ciana,

I w dymu kbie iskra zabkana,
Jak gwiazda z nieba upada na agle.

Wnet pomie szyicko a na maszty wbiega,

Spodem okrtu roztwiera szczeliny —
Pkay szyby i rway si liny,

I maszt z wglowym pad na pokad dwikiem.
Odgos rozpaczy w trzasku si rozlega,

A tysic jków byo jednym jkiem.

Ucichy razem — huk pomieni guchn;
Cisz si zdawa

,
gdy do such naw^ykn.

Kagle — w pomieniach now^y blask wybuchn.
Jak tknity róczk czarown anioów,

Z gromem wulkanu cay poar znikn —
Zostawa przepa — iw niej wrc pian
I wszystkie odzie burz koysane —
A na nie chmura upaila popioów^

XYI.

Takim by Ryga uczczony pogrzebem.

Nie poszed pruchnie w marmurowe lochy,

Stos mia wzniesiony pod bkitnym niebem,

Z dbów i trupów — jako do zawicy,

Do czary morza spady jego prochy. —
Lecz jak okropna mier modej dziewicy!

Anielskim niby oywdona duchem,

Kiedy j ogie do koa obchodzi.

Boleci adnym nie zdradzia ruchem,

Bez jku prochem opada do odzi.

xyii.

A Lambro w morzu przechow^a si cay,

Do korsarskiego dopyn okrtu

;

Przj^woa pazia — i na pó omdlay
Pad na kobierce — mówi — a z odmtu
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Myli zburzonych pynie mowa skora,

W stu sowach ledwo jedna myl rozkwita —
Mówi do pazia «Jii pora! ju pora!

Zmieni bander. — Ale czy powstan ?

Gdy krzy na czarnej banderze zawita

Moe powiedz — szalony! za rano!

Wic dla niczego tyle znie mczarni?

Paziu! id w góry gdzie si klefty kryj,

Do marmurowych zazieraj kawiarni,

I pie im piewaj — i zobacz czy yj?
Zobacz — na grobach czy pacz mciciele?

Lecz wró jak zwykle la napój makowy,

kad kropl napoju si spiera;

Bo dzisiaj czuj straszny ciar gowy,
1 ciar myli — wypibym za wiele —
Dzisiaj chc marzy duej i spa duej —
Ale y musz — z Grekami umiera —
Id — dobre wieci przynie mi z podróy — »

— ((Poszedem)) —
piewak cay si zaponi -—

Czu e si sowem nieroztropnem zdradzi:

Kryjc zmieszanie — silnie w lutni dzwoni.

Rk przez wszystkie struny przeprowadzi.

Obejrza koo Greków — myli czyta —
Zamia si gorzko rzuci wzgardy okiem,

I wyszed. — Za nim spiesznym wysza krokiem,

Jaka Greczynka zason okryta.

Moe ciekawa pieni tajemnicy

Za odchodzcym p«iziem zawoaa?
Potem z nim dugo — dugo rozmawiaa,

Na osrebrzonej ksiycem ulicy.

A cho rozmowy nie dosysze dwiku,
8na gorcemi prosia go sowy —
Musia zezwoli — bo na jego rku
Bysn ksiycem piercie brylantowy.
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Ju noc zapada w korsarza kabinie,

Zalana fal szyba bursztynowa

Coraz ciemnieje; jak w pieka krainie

Mrok by ognisty i cisza grobowa.

Pieko to byo — i te same sowa
Co na piekielnej wypisane bramie,

Tu z pierwszym wiatrem na wchodzcych wiej;

Bo kto tu wejdzie, e^na si nadzieja.

Tu myl starzeje w przecigu godziny:

Gdy si nad gow grzmica fala amie,

Gdy hucz pótna, jcz starte liny,

Choby wraenie powiza acuchem.
To si rozprysn — ogarn nie mog
Ruchu, co ziemi wydaje si ruchem,

Pojty tylko jednym zmysem — trwog.

Jest kto w kabinie — bo chocia wród cienia

Nie wida ksztatu yjcej istoty.

Lecz sycha czsto cikie odetchnienia.

Kto w tym si grobie musia zamkn ywy?
Jeeli czuwa, to ma myl zgryzoty;

Jeeli zasn, to ma sen straszliwy.
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II.

Pa wszedi: — postawi ma stó lamp krysztaow,.

Przy stole siedzia korsarz z pochylon gow,
1 zadra, bo to wiato z marzenia go budzi,

Bo to wiato natrtne byo jak tum ludzi,

Co widzc blade czoo, o szalestwo woa.

Korsarz dugo ze wiatem godzi rysy czoa,

Twarz jego jakby z kruszcu amaa si twardo,

Malowana naprzemian miechem, bólem, wzgard,

A potem si w bezwadn spokojno przybraa:

Jeli twarz moe skona, twarz Lambra skonaa.

I spoczywa bezwadnie na stole oparty —
Przed nim rozwite wiata znajomego karty.

Caa ziemia, ramieniem Lambra opasana.

Leaa jak w elaznych skrtach Lewiatana.

A te ciany s krwaw powieci korsarza.

Lampa co przed nim ponie, zdjta z przed otarza,

wieci zbrodni, jak niegdy przywiecaa Bogu.

Tam dalej blask ksiyca rzucony na progu,

Odbyska jakby kawa niegu bkitnawy.

I róne pawilony z obcej wzite nawy,

Skar si pod stopami korsarza rozdarte.

A tam — lampa owieca pargaminu kart,

Firman — zotem w sutaskie ustrojony sowa:

Na nim jak piecz z wosku ley trupia gowa.
Od sutana samego gowy mao mniejsza:

óta, lnica i moe z czaszek najpikniejsza.

Dalej zotem wybite, krwi rdzawe oree^

Nad czarami ze spiu okrcone we,
Zginaj kark do czary po szcztki trucizny.

Z tych cian wyczytaj zbrodnie wygnaców ojczyzny,

A sumieniem kajuty s cienne zwierciada.

Których powierzchnia par wilgoci poblada —
I co dnia zasonami grubszemi ciemniej,

I co dnia na co patrz, spowiada nie miej. —
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Czasem sycha szum morza, czasem cicho gucha.

"W ciszy korsarz ijodnosi blade czoo — sucha —
Jego mylom w dalekie rzuconym zawody,

Odpowiadaj dwikiem krople morskiej wody,

Co ze szczelin sczone, dwik wydaj, szklanny,

Jak pacz zawy dalekiej w cytrynach fontanny.

m.

Czegó pa czeka — powinien co nocy

Podawa czar, w niej napój makowy.

Bo Lambro co dnia bladszy o pónocy.

Szaleje trucizn namitnem piciem,

I ycie mieni na sen gorczkowy;

Sen tak jasnemi grajcy barwami,

e chw^ile ycia zdaj mu si snami,

A sen szalony wydaje si yciem.

I co dnia czara o kropi peniejsza.

Te same widma i sny mu dawaa.

A cho twarz blada — renica wietniejsza

W ciemno wlepiona, krwawa — potem biaa,

W krain duchów biega — i wracaa
W krain myli — wtenczas cierpia — szala

ebra u pazia trucizny nad miar.

Lecz pa jak dziecku grozi, nie pozwala,

I nieraz w morze ciska zgubn czar.

IV.

Lecz có si stao, e cho noc zapada,

Pa jak zazwyczaj nie podaje czary?

I korsarz milczy — cho mu twarz poblada?

na e si lka ze wspomnie zwierciada

Zamgli szalestwem — gorczkowej mary.

Owego widma poncej fregaty,

Co stoi przed nim ftena jku, wrzasku

Sowacki. I. ^g
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Przeraliwego — wród pomieni blasku,

Dotknita palcem anioa zatraty.

Wic nie chce trucizn — ale czy wytrzyma

Przez noc, zwyczaju przeama narowy?

Obkanemi spoglda oczyma.

Wsta — i na pokad wyszed okrtowy.

V.

Noc bya cicha. Okrt na kotwicy,

Niepenym aglem bra wiatru pieszczoty —
Powietrze szkliste pene tajemnicy.

Ksiycowego blasku i tsknoty.

I tak si bkit ochyli do koa,

e maszt najw^yszy, schylony u szczytu.

Nie mia jakoby wznie dumnego czoa,

Pod krysztaowem sklepieniem bkitu.

A w drcej fali jak srebrne delfiny,

Igray w koo blaski ksiycowe —
A dalej mgami bkitne krainy.

Archipelagu wyspy cytrynowce.

Na widnokrgu nieraz czarna skaa,

Albo w lodowej, albo w gwiazd koronie,

Przejdzie przez ksiyc — i we mgach zatonie.

I nieraz z szumem fali doleciaa

Pie, któr sowik napenia ogrody;

I ró woniami, co na brzegach kwitn,

Nieraz wiatr drc fal zakoysze.

I wszystkie barwy topi si w bkitn,
I wonie — zapach tajemniczy wody,

1 wszystkie dwiki ton w wielk cisz.

Gdy wyszed Lambro, druyna korsarza

Dugo ciekawae ledzi rysów lica —
Twarz jego straszn bladoci przeraa,

Pobkitniaa od blasku ksiyca —
Odeszli. — Lambro, osoniony w agle.
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Patrza na morze, na odlege skay,

I patrza dugo — duma — potem nagle

Zaciwia si — chyli, i upad — omdlay.

VI.

Wnet go tum majtków do koa otoczy —
Blady by strasznie — na poy nieywy.

I pa krzyk wyda z piersi przeraliwy

Gdy omdlaego przyniesiono pana.

Lambro zbielae na krzyk podniós oczy,

Twarz mu roztlaa, mierci obkana.
Otworzy usta — mówi nieprzytomnie:

<(Kto tutaj jcza — kto tu paka po mnie,

W paczu z miosnym pomieszanym dwikiem?
Paziu — pakae zami nie twojemi:

Ty mi zabijesz takim drugim jkiem!

Ten jk dziewicy posyszany we nie,

Dziwnym poama myli moje ksztatem.

— I wycignem donie i si gwatem
Z letargu wstaem — gdzie ona? — tu bya —
Nie — tu pa tylko — — Jake mi bolenie

Noc ta urokiem ciszy przerazia?

Noc ksiycowa — czemu nie ciemniejsza?

I noc przeklem i morza zwierciado —
Morze tak ciche, czemu burz nie miao
Gdy w nie patrzaem — moje czucie mdlao,

Patrzaem w czucie, moje czoo blado,

I mgy na serce spaday jak niegi.

Lecz to mino — niechaj noc przemarz.

Paziu, daj czar nalan po brzegi.

Niech wiem przynajmniej e w obfitej czarze,

mier trzymam pen, dotknit ustami;

Nie speni caej — chocia drcej rki
Nikt nie odchyli prob ani zami,

Lecz nie chc skona póki ziomków jki.

Bd pacierzem i grobu hymnami. » —
18-
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Wnet pa, posuszny rozkazowi pana,

Poda mu czar i odstpi krokiem.

A czara bya kszatnie dutowana,
Niepena, z rolin wytoczonej liny;

Chwyci j I^ambro i poera okiem.

Blady na czole i na ustach siny.

VII.

Wypi — i zwolna pomieniem rozkwita:

Z czoa zasony oj^adaj mgliste,

W renicy pomie obkania wita —
Oczy tak jasne, byszczce i szkliste,

Ze mona byo przejrze w nie daleko.

Straciy barw — stay si iskrami

I gorczkow rozpalone spiek,

Kr3'^sztaowemi pokryy si zami.

A potem czoo wspar na drcej doni —
Oczy nie miay wzroku, cho bezsenne;

I wszystkie yy wybysy na skroni;

Jakby gaski bluszczu powizane;

I wszystkie wosy, jak licie jesienne

Dray na czole, wiatrem nierozwiane;

I w marmurow^ej na pozór postawie,

Rozkoysanie wdda zmysów pjane.

A o czem inni ni — widzia na jawie —
Tylko janiejsze. Jak wa kaway,

Rozcite widma jednem yciem drgay.

Ciszej, bo wanie teraz sen czarowny

Rzuci go lotem po nieba bkicie —
Dzikiej roskoszy urok niewymowny,

W naglonem tchnieniu zamkn zmysy — ycie

Sowo poczty miech porywa — amie —
I miech poczty w odetchnieniu kona.

Bo to nie skrzydo, ani silne rami,

W lekkiej powietrza pawio go fali;
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r.ecz ciar myli opad z gbi ona,

I ciar wsijomnie znikn z uczu szali.

Stan — i nagle tysice byskawic

Wiecem ognistym migny do koa.

Rzekby e tysic zamachnitych prawic,

Wiao tysicznym mieczem arclianioa!

Pogasy — w bkit stopiy si ciemny,

Tak przeroczysty, gboki, tajemny,

Jak nieskoczono — i sycha szum morza.

Potem z ciemnego bkitu przestworza

,

Wykwitn mglisty obraz sennych czarów.

I gmach z tysicznych zoony filarów,

Lekk jasnoci w powietrzu skrelony —
Od stóp korsarza w dwie si rozbieg strony

Po calem niebie. A jedna poowa.

Uwiana bya z promieni ksiyca.

Jasna i blada jak noc ksiycowa.
Caa w przeroczu bkitnawo -szklista:

A druga strona pospna, ognista.

Jak pieko. Wielkie zwierciado Egidy

Gmach cay kryo jasnoci sklepieniem;

Pod niem schylone duchów karjatydy,

Dwubarwnym wiata uwiane promieniem,

Z bliska ogromne jak ciemni szatani,

Biegy w dwie strony oddaleniem mniejsze,

I coraz dalsze — i coraz wietniejsze,

Jak mgliste gwiazdy nikny w otchani. —

A Lambro nie mia tchn — bo cho wyniosa

Bya , duchami otoczona sala
,

Lecz taka lekka, e powietrza fala.

W otcha czowieka tchnieniem potrcona,

Woeby duchów kolumny rozniosa.

Wic sta — i tchnienie poyka do ona,

By czarownego nie zamgli zwrieciada.

A w lesie kolumn widzia ludzkie cienie,

Kleftów oddawna pomarych widziada.
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A wszyscy w gmachu wpltani promienie,

Bladzi — pospno-srebrni lub ognici,

Lekcy i liczni, jako chmura lici

Wiatrem zwichrzona, wizali si w tumy.

Ale dotknici ywego oczyma,

W twarzach zdradzili wiele ziemskiej dumy.

Wida e znaczni rysami Kaima

I strojni dotd w blask ziemskich kolorów

Nie mogli zasi wród niebieskich chórów,

[ przed oczyma Lambra, na pó sini,

Xa poy lnicy od zota, szkaratów,

Ziemskiemi barwy, jak oazis kwiatów

Stali na szebrno-ognistej pustyni.

A skoro Lambro stan w duchów kole,

Milionowe patrzay na duchy;

1 tak go w spojrze zakuli acuchy,

e nie móg zamkn oczu — i na czole

Palce uczu znami duchów wzroku,

I dra — gdy szmerem rosncym potoku,

W ciszy setnemi glosy zawoali

:

((Czemu nie skona gdy wszyscy konali?»

VIIL

straszna twarz Lambra, amana cierpieniem.

Otworzy usta, chcia mówi — i nie móg —
A potem sowo zamane westchnieniem.

To sowo «yj)) rzuci z gbi ona —
I wsta z dywanu — wycign ramiona.

Wida e walczy ze snem i sen przemóg.

Spojrza w okoo. — ((Paziu! daj mi czar;

Za mao trucizn zapalonych piem.

Bo myl ziemsk we nie si rozbiem —
e nie zginem, ycie mam za kar;

A to piekielna kara niebios — ycie —
By w wiecie dwikiem rozwizanej struny,
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Co razi serce tonce w zachwj'^cie!

By jako wieko przys3'panej truny,

Co zrazu kadej garci zapomnienia,

Pospnym, guciym jkiem odpowiada;

A potem milczy — — Paziu, chc marzenia!

Lej mi trucizny — pi bd, pi bd,
Póki si wszystkich myli nie pozbd.
I tej ostaniej co serce przejada.

Paziu, daj czar —

»

«— Próno bagasz panie;

Tej czary adna nie zdobdzie sia;

Bo dzi jak nioso twoje rozkazanie.

Jam czar (kama:) do morza wrzuci »

Nie skoczy, Lambra przeraony wzrokiem;

Bo korsarz drce wycign ramiona,

I pochylony naprzód, stpi krokiem.

Patrza w twarz pazia i krzykn: «to ona —
nie, to widmo z piekielnej otchani!

To mi upiora przysali szatani.

Aby tak za mn wiecznie szed po wiecie —
Ila! wy anieli piekie! wy nie wiecie

e ona yje — i tylko dzi rano,

W jej szaty lalk ubraem somian;
1 tym podstpem omyliem strae.

Palnego statku Turcy nie poznali —
O! gdyby ona spona w poarze;

Chciaebym z morskiej wynurzy si fali? —
Po có to widmo? — we mnie — lub koo mnie

Wiecznie i wiecznie — czemu ludzi twarze

W jej twarz si mieni? Paziu! chod tu do mnie

Chod ! niech przy lampie — «

Lecz pa nieprzytomnie

Nalewa napój w pozacan czar,

I z drcej rki nieliczonych wiele

Kropel trucizny, upado nad miar.
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I szed zachwiany i stpa niemiele,

Jakby od blasku rk zakry oczy;

I tak przed lamp stan — e j cieniem

Swojej postaci nachylonej mroczy —
Lambro mia usta spalone pragnieniem,

Oczy sennemi toczone ciary —
Z oblicza pazia — upady w gb czary.

IX.

Wypi. Wnet cae spono mulice,

W tym blasku w oka obkanym rzucie,

Nieodgadniona wida tajemnic;

Jakby si senne ukazay barwy,

Ciemno-ognista i miesicznej bieli:

I znów te same widzia kleftów larwy.

Stan w ich kole, sucha — lecz milczeli.

A przed kleftami stali dwaj anieli;

Jeden ognisty jak piorunu strzaa,

Brezkanie wzrokiem czowieka nietknity,

I nie móg w zmysów narodzi si wiecie.

Drugiego istnoó ksiycowa — biaa —
Mia skrzyda u gów, u rk, u stóp trzecie.

Wida e kiedy by Boga anioem:

Lecz barwy skrzyde spowiay, poblady —
Musia je zrosi, ów anio upady,

We zach czowieka nad wiata padoem.

Ma w rku czar z której bkitnawy
Pomyk wytryska i lice mu bieli —
I w ciszy Lambra marze dwaj anieli

piewali razem hymn straszny i krwawy.
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HYMN ANIOA ZEMSTY.

«Falo ludzi! falo ludzi!

Przewracasz si, pienisz, mtna
Bez wiatru usypiasz — któ ciebie obudzi?

Czy sawa palca — czy mio namitna!

Falo ludzi! falo ludzi!

Przed tronami nisza czoem,

Przerzedzona mieczem wroga —
Gdy chciaa si modli do Boga,

Modlia si do mnie — jam zemsty anioem.

O! byem ja nieraz w ostatnim pacierzu.

Na ustaci zmarego Ja stoj przy grobach,

Gdy krewni przychodz, ubrani w aobach,
A kiedy si modl po zmarym rycerzu,

Wzywaj mi wicej i wicej — ni Boga.

Pyna od wschodu,

Szaracza zowroga.

Niszczona od godu,

Na Stambu upada,

Z tej chmury lazuru,

Jak ciemne widziada,

Wybio si wie tysice,

I rzeby e wielkie olbrzymy milczce.

Szaracz rozgnioty stopami z marmuru.

A potem te mrce na gazach owady.

Stworzyy myl w chmurze, co dusz jej bya.

I gryzy bezsilne z marmuru posady,

I mary — a mrcych myl we mnie oya —
Myl zemsty mrcego narodu,

A kto chce i za mn, gdy nie mie lud cay

Na inne uczucia niech lice ma z lodu;
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Gdy lud bdzie milcza, do zemsty niemiay,

Gdy grobów gciej sze porosn cyprysy,

Gdy gone ez bd rospacze —
Ja miechem zamane poka mu rysy.

A póki w nim miechu nie wzbudz szatana;

I bdzie go zgraja przeklina spakana,

e z nimi na grobach nie pacze.

Wylany ze zami
Mój duch obumiera;

Mnie wiato dnia plami.

Mnie ksiyc otwiera

Jak kwiaty , co kwitn, nocami.

Ja czekam a Turki wychodz z meczetu

,

I pyn w ich serca przed Bogiem otwarte —
Ja jestem modlitw na stali sztyletu.

Ja mieczem ognistym anioa,

Wród ksigi wspomnienia zaginam t kart,

Co o krew woa.)) —

HYMN ANIOA ZARAZY.

((Gdzie kilka palm pustyni, gdzie wrce powietrze

Dry, przebiegane fal ótaw pomyków,
Tam ja byem na spiekym urodzony wietrze.

Tam, jak szakal pilnuj gryzcych si szyków.

A kiedy trupami pustyni pokryj.

Nim ksiyc si w niebie wysrebrzy dwa razy,

Szakale nocami pie sawy im wyj.

Ja mszcz si umarych — jam Anio zarazy —
I lec ich ony zabija i dzieci,

Aeby nie dugo umarych pakay.
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A moje skrzydo krwi plamami wieci —
Ani ich morza opucz krysztay.

I lec miasta zamienia w pustynie;

A w miastach ludzie czuj, e ja lec,

W srebrno-bkitnej, w nadpowietrznej rzece,

Co nad krtemi ulicami pynie.

Z Sutana powracam ja grodu,

Sto gów sutaski ci miecznik:

A kada na postrach narodu,

Z bram miasta jak óty sonecznik.

Spoglda za socem zachodu.

I oczy wlepiy w mg bia;
Co kraj im rodzinny zakrywa;

I kada si zda jakby ywa —
Krwi pacz, gdy im ez nie stao.

Zemsty natchnem je duchem —
((Mcijcie si)) rzekem, dam broni —
Czarnym zarazy acuchem,
Sutaskie grody zwizay,

W meczetów krady si woni.

Za bramy wybieg lud cay,

Na bramach bya zaraza:

Lud martwe da jej j)okouy.

Gowy — jak królów korony,

wiec na supach z elaza,

I maj poddanych — trupy.

Z syryjskiemi upy,

Ja okrt, przez way,

Po morza bkicie.

Do portu zawiaem.

I sta oniemiay,

Xie spuci szalupy,

A na aglu szczycie,

Nad cichemi trupy.

Ja anio siedziaem.
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Lud widz bitny,

W grobów popiele,

Chciaem by groby otwarli.

Zoty aniele!

Rzekli umarli,

We z naszych grobów pomyk bkitny,

I mcij si za nas. — Duch grobów wziem
I lec mciwy,
Bo lud nieywy

Nazwa mi zemsty anioem. » —

Skonay dzikie dwóch anioów pienia

Lambro je we snach gorczkowych skada.

Hymn ostatniego tak rymami spada,

Jak gdyby w piersi marze brako tchnienia.

Wsta — chcia si zbudzi — lecz pad na dywany,

Usta mu tylko dray blade, sine.

Jakby chcia mówi — i wzrok obkany,
Przebiega marze zamglon krain.

A jego twarzy powleczonej w bieli,

Nawet szatani marze si przelkn.

I rzek: «0, duchy! — o, ciemni anieli!

Wycie mi zemst malowali pikn.
Jak najpikniejsz ze wschodnich odalisk,

Bo w mojem sercu mio zapalia.

Cho sny wygasn — ona bdzie ya!
Dla niej utworz — poród myli zwalisk,

Krain czucia, brylantowy Eden. —
I nie sam bd — cho klasztorna krata.

Ju mi na wieki rozdzielia z Id —
Szalona zemsta! — burz wiat sam jeden,

Mame by znowu piekie Danaid

I krew la wiecznie do tej czary wiata.

Co si krwi nigdy napeni nie moe? —
Czy si bezemnie sam nie zemcisz Boe!

To s anieli twoi — ci — przedemn.

Przynieli na wiat myl wielk i ciemn,

Ca na czoach ogniem wypisan;
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Ale nie mog wyama z niej sowa — —
Sucliajcie ludy — mci si nie za rano!

Nie — dzi nie mog — dzi mi ciy gowa —
Jutro — dzi w marze upywam potopie —
Jutro. — Lecz dzisiaj sennym wydr cudom

Myl wielk — potem t myl zmartwycistania

Jak Kleopatry per w krwi roztopi,

W czarze z krysztau i dam czar ludom —
A one moe w chwili obkania,

Odepchn czar — wieczna im mogia!

Jeeli czar ud siebie odrzuc,

Jaeli usta dla tego odwróc,

e si w krwi ludzkiej myl ta roztopia,

Chocia tak bya bezcenna i droga,

e o niej dotd nie ni nikt — prócz Boga.

Lecz niech j pojm, niech przenikn jasno,

Niech mi z posianych rozkwitnie zarodów,

Zemsta czowieka i zemsta narodów —
Jest w sercu — w mylach — moje myli gasn
Znów mi ogniste porywa marzenie;

Widz je sercem i okiem zamknitem.

Powietrze zda si wielkim diamentem,

W którym kolory graj i pomienie.

Szatani! o ciemni szatani!

Jak pyn wirem obrazy!

To mój okrt korsarski na ciemnej otchani

W skrzydlate widmo si mieni;

A z prawej strony anio zarazy,

A z lewej anio ognisty!

Liny z promieni —
I morza obrus bkitno-szklisty

Nie lamie si w pian pod statku piersiami,

I okrt biaemi nie szumi aglami — —
I tylko czuj e pyn.
Jak duchy w pónocn godzin,

Pospny, okryty mgami.
I mga bkitna pobiela —
Uciekajce wstecz brzegi.
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Topi si, nikn, jak niegi.

Znów widne — tam palma drca
Jako kapan Izraela,

Do cichej twarzy miesica

Wznosi donie — twarz odwraca,

I mówi modlitwy szmerem.

Anio zemsty kieruje okrtowym sterem,

Odbyskiem swego lica ciemny brzeg pozaca.

Palmy si zamieniaj w ogniste kolumny,

I brzeg cay przeraa poarów ogromem —
Tylko czarne cyprysy niedotknite gromem,

Stoj, zmarego wiata pilnujce trumny.

A tam — Kolonny wybrzee,

Biae posgów narody.

Wród kolumn tureckie wiee,

Na gmachach las ostów szumi.

Jak Babiloskie ogrody —
I szmerem gos modlitwy Mahometa tumi,

Gos, co si smutnym dwikiem po fali rozlewa.

A tam gdzie laur róowy, gdzie oliwne drzewa!

Wybyska jedna — druga i czwarta kolumna —
Szczty gmachów Jowisza cit maj gow.

Jaka to jaskóka dumna
Na te gzymsy marmurowe
Zaniosa gniazdo? — Skonaa

W tych gmachach wiara i chwaa,

A ta jaskóka nie skona?

O nie — to chata Santona

Na gzymsów zawisa szczycie.

Pospna w okoo cisza —
Przed chat posta derwisza,

W nieba skrelona bkicie,

Jako posg nieruchoma —
Modli si — depcc wityni. —

Lambro marzy — a w twarzy zgryzota widoma
Czerni si i za wstydu po licach mu pynie.

Patrza w anioa zemsty, w anioa zarazy.
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I oba stali cicho — pospnie — jak gazy,

I w ich postawach ogie potpieców bladnie

«Gdy cay kraj powstanie, ta chata upadnie.»)

Rzekli — i okrt pyn na bkitne morze.

Tam zdaa, okryta mgami,
Turków stolica w Bosforze.

Tysice gmachów — meczetów,

I tysice minaretów,

Jakby zotem i goskami

Jaki napis alkoranu

Pisay w nieba bkicie.

Zemst bdziemy winni przedwiecznemu Panu —
Anio zarazy siada na zofijskim szczycie.

I patrzy na stolic — «Gdzie sen mój — ciemnieje

Paziu, ty rozbi musiae zwierciado,

W którem czytaem wszystko na te oczy.

Rozbi musiae — bo wszystko tak mgleje,

Czerni si — pierzcha — rozbija — poblado —
I coraz grubiej wzrok mi si zamroczy,

Tak, e nie widz nic, prócz myli wasnych —
O mka, mka! z tych obrazów jasnych

W ciemno mylenia nagle wpa oczyma!

O jak gboko poród myli tumu,

Wzrok mój zabiega — jeszcze dna nie trzyma —
To wzrok ocknienia — to promie rozumu

Budzi si z marze piekielnych rozkuty —

»

Tu korsarz zamilk — sam w sobie zamknity,

Dugo na ou lea rozcignity.

Potem si zerwa, krzykn: «jam otruty.))

X.

Zrazu si waha i myli przdziwa,

adnemi na jaw nie mia wyda sowy;

Jakby si lka aby mier skwapliwa,

Nie rozwizaa wpó zacztej mowy;



288

I wida byo jak na jego czole,

Ze snu chmurami iamay si bole.

Chwyta za sztylet zotem wybijany,

A tak by drcy e go ledwo dwign:
I krwi gwatownem rozigraniem chwiany.

Nad bladym paziem do wzniesion trzyma.

Pali si cay — potem cay stygn.

elazo z dwikiem pado na podog.
((Pa bkitnemi ciga mi oczyma

On ma twarz Idy — zabi go nie mog!
Id w wiat — tam ludzie wszyscy ciebie godni,

Obud w serca wkradaj si tajemnie;

Ty si odemnie nauczye zbrodni,

Na Boga! szczcia nie ucz si odemnie.

Id — we to zoto — moe nim zapacisz,

Za snu godzin — za czar trucizny.

We i t czar — wród domowych zacisz,

Jeeli kiedy doyjesz siwizny,

Niech do tej czary twoje dzieci wasne,

Cypryjskich jagód nalewaj wina;

A moe zaniesz jak ja teraz zasn.

Ja nie przeklinam, mier ciebie przeklina,

mier od trucizny — bezsawna i marna,

I nadto wczesna. — Gbi mego ona

Bóg tajemnicze da zarodu ziarna,

Da samobójcz myl — ta wykarniiona

Rosa jak bujne, guszce roliny,

Staa si zmysem duszy — rozkwitaa.

Czekaem tylko szczliwej godziny,

A wtenczas, dusza rozwizana z ciaa,

Mogaby skoczy pasmo wyobrae,
Uczuciem dumy i mierci bez marze.

Wtenczas koo mnie stayby w okoo,

Z grobów w^ezwane dawnych druhów twarze.

Z umiechem gorzkim odwrócibym czoo.

Niech by widzieli e mier bya w czarze!

Bo oni niegdy niedowiarstwa wzrokiem.

ledzili we mnie mstwa — nie dostrzegli —
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I dzi jeszcze nie wszyscy odbiegli!

Widz j — widz tam — z bkitnem okiem,

O nie — to szatan ubiera w mg ciemn

.

Takie obrazy. Wcieko mi porywa!

To pa — to ona martwa — jeli ywa?
Ja konam! konam! — chod ze mn! chod ze mn!»
Pa upad we krwi. Lambro drcy, blady,

Przebi sztyletem — szed — i niezatarte

Stopami krwawe powyciska lady —
Pot mia na czole — usta w pó otwarte.

XL

Tak twarz nosz anieli przeklci.

Na czole myli biegajce tumem

,

Niepowizane czuciem i rozumem

,

Zlay si w ciemn niepewno pamici.

Niepomny zbrodni któr by wykona,
Sennemi sowy trzykro pazia woa;
Pa jeszcze sysza, podniós nieco czoa,

Westchn gboko — chcia mówi i skona.

Lambro spalony truciznami, bladnie,

Potem si drcy przyczoga do stou,

Chwyci za czar — w czarze znalaz na dnie

Mty napoju — wypi je i oy;
I sen od powiek na chwil oddali,

mierci przypieszy — lecz marze przysporzy

Jak lampa, blaskiem ostatnim si pali.

xn.

aOto mój ywio — ta ciemno ponura —
Ju do otchani myl moja naley.

I nieskoczono jako ciemna chmura.

wiat opyna — myl, gdy w ni pobiey,

Wraca zbkana i znów si zamyka!

Sowacki. 1. ^^
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w sennych niarzeniacli — moja nie wrócili) —
Ju nie mam myli — odbiega mi§ — znika.

Raz nad wiat wzbita nie jest czci wiata,

Zna nieskoczono, znaa pieko — ya.
Niech jak zabójca pierworodny brata,

Leci pomienn naznaczona blizn —
W maej z pocztku ywiona iskierce,

Kiedy w popioy obrócia serce,

W proch si rozpado dotknite trucizn —

jak tu ciko — po co pod sklepienia

Zamknito kwiaty? — ta w^o kwiatów nudzi! —
Bo kwiaty noc jak dawne wspomnienia,

Kiedy rozkwitn, zabijaj ludzi.

Rozbi te okna! — rozbi szklanne stropy!

Czy mi si zdaje? czyli w tym wazonie

Rosnce róe i heliotropy,

Podobne z siebie do krwi daj wonie?

Wiele, tum wspomnie zostawiam po soljie!

Saw — i zbrodni przebieone stopnie

1 krew — O sawa! sawa! to okropnie

Sta jako posg na ojczyzny grobie —

Wycie mi wpletli w koo Ixiona,

Wycie si po mnie wiele spodziewali:

Lecz miaem skute cierpieniem ramiona,

I wiecznie w tumu zanurzony fali,

Nie mogem czoa wznie nad tum — cierpiaem.

Precz ludzie — dajcie spokojnie mi zasn!
Ha! i ta lampa chce ze mn zagasn — —
wie blada lampo kiedy ja si mrocz.
wie — i wie jutro nad korsarza ciaem —
Dotknem lampy i cae przerocze

Krwi poplamiem — Tu wrogi by musz —
Wpadli na pokad i krew si rozlaa,

Sysz nad gow jak si deski krusz,

Jak pier okrtu rozbijaj dziaa.
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Chodcie tu wszyscy cho mam twarz poblada.

To nie od trwogi. — Chodcie wszyscy razem!

Jeszcze nad gow powiej elazem —
jak mi ciemno! — wic wszysto przepado?

Przeklestwo temu co pomidzy tumem,
Jkiem rozpaczy przeraliwie wrzasn —
Przeklestwo fali co z piekielnym szumem

Drze si, szczelin rozwierajc kruch.

1 okrt z gbi ona westchn gucho —
W gb id » Upad na dywan i zasn. -

xin.

Lampa zagasa. A korsarz otruty,

Przed mierci chwil ton w sen gboki —
A teraz — sycha tajemnicze kroki.

Kto przez otwarte cicho drzwi kajuty

Wchodzi ostronie w krain mczarni —
« Cicho ?» rzek ((có to, oboje upieni? —
Wic nieco tajnej otworzy latarni,

Pizucajc koem kilka mdych promieni:

A gdy te biegy po cianach komnaty,

Gdy od zwierciade wróciy przeroczy,

Wida przychodnia — pazia nosi szaty,

Do zabitego szat podobne krojem,

I równie bliski postaw jak strojem;

Ale mia czarne, czarne jak noc oczy

I mniej by mody i pikny na twarzy;

Bo na niej umiech i blado korsarzy,

Jako na mikkim wosku odcinite —
wiadcz, e bólem przed latami dojrza;

e mia ju serce na czucia zamknite.

Sta — sucha chwil — potem ku drzwiom spojrza

Chcc niezgbion rzuci tajemnic —
I tak jak ludzie niepewnoci chwiani,

Znów si odwróci, z potu otar lice,

I woa coraz goniej «pani! pani!

19*
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Ju ranek wita. — Pani! o na Boga!
Uciekaj ze mn — korzystajmy z cieni —
Bo teraz jeszcze mg pewniejsza droga,

1 on si zbudzi — korzystajmy z mroku —
Choby mi daa twoich sto piercieni,

Za sto piercieni, nie chc czeka kary!

Ja nie wytrzymam nawet Lambra wzroku

,

Bo on jak czowiek, on si mci bez miary! —
Pani! odpowiedz — chwil mamy nie wiele —
A korsarz. — Có to? podoga zroszona,

I krew — na martwem potknem si ciele.

Lamp odkryj. — O Boe! to ona!

Sztylet ma w piersiach — to ona — zabita —

»

Umilk, tysiczne uczucie nim miota;

Martwy z przestrachu — przeraeniem oy.
Spojrza przez okno, krzykn awita, wita !»

I z obkaniem chwyci za wór zota

,

Wybieg i rygle za sob zaoy.

XIV.

Bogini nocy przed blaskami witu,

Gwiazdy z rozwianych strzsaa warkoczy;

Deszczem spaday do morza bkitu —
Inne, blask zorzy poncej pochon.
Lambro otworzy mgliste snami oczy:

Poow czucia jeszcze we nie ton.
Poow myli sen przenika zdradny,

Rozkoysany poród burzy wrae.
Lecz bole bya nici Aryadny,

Po której wysze< z labiryntu marze.

A szatan ciemny co si karmi zami.
Skpy swych darów, adnych nie uroni;

I chwil boleciom okradzionych snami,

Wikszem cierpieniem i bólem dogoni.

Skoro w komnaty dzie przenikn jasny,

Lambro krew ujrza, sta nad martwem ciaem,
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I rzeki! «3ztyletu gowic poznaem.
To jam go zabi, to mój sztylet wasny.
Boe! czj^ w wiecie byem tak spltany
Z tym tumem ludzi? e nawet samotny
Umrze nie mog — ale w tum wmieszany
Konam — i ludzie koo mnie padaj,
Jak oberwany z drzewa li stokrotny! —
O! bole, bole umiera ze zgraj,

Jak pod gruzami zawalonej ciany!

Gdzie nawet mierci otatme westchienie,

Gonemi jki ludzi zaguszone;

Gdzie i ostatnie o zmarym wspomnienie,

Nie na czowieka, lecz na tum upada —
Wznios ten zawój — pióra zakrwawione

Ujrz twarz pazia — czy mciwa i blada?))

XV.

Lambro schylony z dreniem i niemiao.
Zdj zawój pazia ze strusiem! pióry —
1 uderzony jak gromem, o mao
Nie pad na ziemi, gdy spotka oczyma

Na pó otwartej renicy lazury.

Upuci zawój — sztyletu si ima —
Potem przypomnia mier — sztylet odrzuci

Bo mia na ustach gorycze napoju.

I z obkaniem odszed — i znów wróci,

I znów rkami od mierci drcemi
Zdejmowa zawój — wtenczas z pod zawoju

Wos uwolniony sypa si po ziemi.

Ze smutnym szmerem, i do koa twarzy.

Kad si w tysiczne piercienie rozwity.

Okropny widok ! Ta krew co si w^arzy,

Co poplamia jej szat aksamity;

Na twarzy smutek i mikka omdlao,
I przeroczysta alabastru biao.
Kilka uwidych kwiatów w martwej doni
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Trzyma na piersiach — a drug do daa
Jak pice dziecko za wezgowie skroni —
W takiej postawie martwa, jakby spaa.

xyi.
Siy korsarza na pomoc zwoane,
W serce wrzucone,z boleci si ami.
On, tak jak ludzie co przed sob kami
Moc wielk duszy — wstydzi si cierjjienia,

A gdy mu wasne serce zlitowane,

Nioso jamun ez i ualenia,

On j odrzuci, on sercem hartownie

Boleci ciaa bra i nie wydawa.
Ale po chwili — nowych cierpie nawa
Wszystkie mu czonki poama gwatownie.

Straszna to bole! rwa na czole wosy,
Rk bi w piersi — i krwawemi ciosy

Rozdziera w bojach odebrane blizny!

Skde ta rozpacz? oto w gbi ona
Uczu niknce cierpienie trucizny,

I myl okropna — e siami ciaa

Bole zwyciy — trucizn pokona.

e si wyamie mierci — zabijaa.

«Tak)) rzek pospny apochowam j wicie,
W grób mój rodzinny, w ciche fal bkity.
Sam daem rozkaz — aby na okrcie

Pod t zason pawilonu krwaw.
Nie przesza stopa ani cie kobiety —
Miaebym pierwszy ama dane prawo?

Mogliby ze mnie urga niegodni!

Przed nimi trzeba kry wszystko — prócz zbrodni.

XVII.

Otworzy okna kajuty kratowe,

Siad nad cichemi morza zwierciadami.

Morze si lnio ciemno -lazurowe,
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Zociste socem — osrebrzone mgami;
I wiatr po aglach okrtowych szumia.

Korsarz na onie zoy Idy zwloli

I dugo z martw rozsta si nie umia.

To patrza w odmt ciemny i gbolci,

To na jej lice zwraca smutne oczy;

A wiatr mu ranny przesania oblicze,

Mg rozwiewan jej dugicli warkoczy,

Wtenczas czu wosa wonie tajemnicze,

I duma dugo cichym wspomnie alem — •

Ani go zmarej twarz razia zblada.

Na pe jej niegdy ponc koralem

mier bledsze barwy, ale pikne kada.
Widzc jej ksztaty, zda si e upada
W uciski Lambra, zachwyceniem ywa;
I tylko drca tuli si do ona,

nadto skore rozstanie lkliwa.

Zda si e szumem morza przeraona,

Od grobu lice odwrócone trzyma:

1 z okiem Lambra, wie si oczyma,

I do mu bdn kadzie na ramiona.

01 patrzc na ni, musia czuciom kama,
Jeli zy nie mia na cierpiena nowe

!

Gdy przyszo z obj martwych si w^yama,
Odrzuci z szyi rce lilijowe,

I twarz odsoni z wonnej wosów chmury!

Przeby mczarnie wszystkie, wszystko przey -

Rzuci j w morze i patrza ponury.

Jak si krg fali zamanej rozszerzy;

Patrza jak odmt zrasta si rozbity,

A martwe ciao na poy widome,

Na pó morskiemi przykryte bkity.
Wzruszonej morza fali si bronio.

amic si w ksztaty yciem nieruchome —
I utono pod morza mogi.

A Lambro — on by szatanem — czy gazem
Lambro schylony nad takim obrazem,
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miech mia na licach wesoo na czole.

Ten miech ustami wydany blademi,

To byy trucizn wracajce bole,

By to miech Lambra — ostatni na ziemi.

xvin.

Lambro milczcy usiad na dywanie,

Cay si mroczy i bladn i gasn.

A potem gono w obie donie klasn,

Wnet stary majtek wbieg na zawoanie.

Lambro rzek: « Majtku niech pop okrtowy,

Zapali lampy jak o wielkiem wicie;

I niechaj gono piewa hymn grobowy,

Przy mnogich wiatach, w mrocznym kadzid dymie.

Za tych co maj skona na okrcie,

I co skonali.)) —

— ((Panie! jakie imi
AYspomni w modlitwach? czyje ganie ycie?

»

— « Powiesi pazia na masztowym szczycie.

Za niego mody niech wzniesie do Pana.» —

((Laml)ro, twój rozkaz speni si nie moe,
Twój pa gdzie uszed i znikn od rana,

Musia tajemnie spuci ód na morze.

Lecz choby w Pera ukrywa si wiee,

Choby si w gmachach zamyka Sutana,

Nakarmi kruki jego ciaa wierci.)) —

((— To nic — Pop niechaj odmawia pacierze.

Za konajcych i za zmarj^ch dusz;

Teraz ty — odejd — ja sam zosta musz))

J ciclio doda «sam jeden — ze mierci!')

XIX.

Oto na czarnej okrtu banderze,

Martwe korsarza spocz5'waj zwoki.
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Majtkowie wyszli na pokad szeroki,

I sycha byo szeptane pacierze —
Szarawe kadzid snuy si oboki,

W dymach ótawe pony gromnice,

I by to widok piknoci straszliwy;

Gdy majtki patrzc w umarego lice,

Cicho brzczce zrywali kotwice;

I okrt pyn — a Lambro nieywy
Po raz ostatni wdrowa przez morze.

A skoro trzecie zabysno zorze

Umalowane czerwonemi wity;

Do fal rzucili ciao i znikno —
I dzia trzydzieci gboko westchno,
Isa bez-echowe otchani bkity. —





PRZYPISY
DO POEMATU LAMBRO.

PIE PIEWRSZA.

Podobna córce gazowej Tantala

Gdy, i t. d.

Te cztery wiersze s tumaczeniem z Antygony Sofoklesa^

Niegdy nam pónoc miecz podaa w donie,

A potem chytrze bezsilnych odbiega.

Mowa o Katarzynie Carowej, która Greków poburzya do

powstania, i zdradzia oczekujcyci od niej pomocy.
bya to pie Rygi.

Sawny iymn powstaców, napisany przez Ryg, zaczyna

si od sów: Aeut, -aTSe; -a)v 'E/.A-r^/w^,

I miej kalemkiar ciemny z muselinu,

Lub czewr —
Rodzaj zasony kobiet tureckich.

PIE DRUGA.

w jej szaty lalk ubraem somian
I tym podstpem omyliem strae;

Palnego statku Turcy nie poznali.

W ostatniej wojnie o niepodlego, Grecy czsto pod tureckie

floty puszczali statki palne, napenione lalkami, czyli tak zwa-
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Tiemi manekinami, aby w Turkach podejrzenia nie wzbudzi. —
A odzie takie miay pozór handlowych statków.

Mia skrzyda u gów, u rk. u stóp trzecie.

Obraz anioa naladowany z Miltona.

Ja mszcz si umaryci. jam anio zarazy. —
Zaraza, która w ostatnich czasach mcia si na Europie,

opuszczajcej nasz, spraw, podaa mi myl poczenia anioa

zarazy z zemsty anioem.
— — to chata Santona,

W Atenach na gruzach kocioa Jowisza, Santon, derwisz

turecki, zbudowa chat. —
Korsarz otruty

Przed mierci chwil ton w sen gboki.

Otruci napojem opium, usypiaj; lecz przed mierci budz
8l. —



POEZJE

ULOTNE.

W CZASIE REWOLUCJI POLSKIEJ

I PO JEJ UPADKU PISANE.





H Y M N

-bogarodzico ! Dziewico

!

Suchaj nas matko Boa,
To ojców naszych piew.

"Wolnoci byszczy zorza.

Wolnoci bije dzwon;

Wolnoci ronie krzew.

Bogarodzico

!

Wolnego ludu piew
Zanie przed Boga tron.

Podniecie gos rycerze!

Niech grzmi wolnoci piewy,

Wstrzsn si Moskwy wiee:

Wolnoci pieniem wzrusz

Zimne granity Newy;

I tam s ludzie — i tam maj dusz —

Noc bya. — Orze dwugowy
Drzema na szczycie gmachu

I w szponach niós okowy —
Suchajcie! zagrzmiay spie;

Zagrzmiay — i ptak w przestrachu

Ulecia nad wity krzye.

Spojrza — i nie mia mocy
Patrze na wolne narody,

Olniony blaskiem swobody —
Szuka cienia — iw ciemno ulecia pón cy.
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wstyd wam ! wstyd wam Litwini

Jeli w Gedymina grodzie,

Odpocznie ptak zakrwawiony.

Gos potomnoci obwini

Ten naród — gdzie czcz w narodzie

Krwi zardzewiae korony.

^^'am si ciyli przed obcemi

Nam we wasnych ufa siach;

Bdziem y we wasnej ziemi

1 we wasnych spa mogiach.

Do broni bracia! do broni!

Oto ludu zmartwychwstanie!

Z ciemnej pognbienia toni,

Z popioów Fenix, nowy
Powsta lud — bogosaw Panie!

Niech grzmi pie jak w dzie godowy.

Bogarodzico! Dziewico!

Suchaj nas matko Boa
To Ojców naszych piew —

Wolnoci byszczy zorza

Wolnoci bije dzwon,

I wolnych pynie krew.

Bogarodzico

!

Wolnego ludu krew

Zanie przed Boga tron.

KULIK

Oto zapusty! — Dalej kulikiem,

Kady wesoy a kady zbrojny

,

Jedzie na wojn jak gdyby z wojny,

Z szczkiem paaszy , miechem i krzykiem*
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Dalej! kulika w przyjació chaty •—

Zbudzim picych, zabierzem z sob,.

Nie trzeba wdziewa balowej szaty

Ani okrywa czoa aob,
Tak jak jestemy — dalej i dalej!

A gdzie staniemy? a nad granic ^
Gwiazdy nam wiec,
Staniemy cali.

Ha! ha! ko f)arska — rade nam dwory —
Nie trzaskaj z bicza — niechaj pi licho.

Szybko po drodze tak jak upiory

migajmy szybko — cicho — i cicho.

Niech sanki wiszcz
Jak byskawica —
W okrg ksiyca,

Zote mgy koo,

Kagace byszsz.

Ha! ha! ha! jak nam wesoo!

Kto nas zobaczy, ten nie zastanie —
Z nami na nowe poleci tance;

Mnogie hajduków wiec kagace
Szybkie po niegu migaj sanie.

A kto chce zosta — wic dobrej nocy.

Niech go nie zbudzi kogutów pianie,

Niech pi spokojnie. — My bez pomocy

Tak jak jestemy — dalej i dalej — i t. d.

Stójcie tu! stójcie — oto dwór biay

I wiato w oknach — dam znak — wystrzel.

Odpowiedziay mnogie wystrzay.

Ha! dobra wróba — wszak tu wesele —
Tu szlachta pije — wyprawia gody

Druby za nami! swaty za nami!

Od modej panny, chod panie mody.
Lecz nie patrz na ni — zalana zami,

A zy kobiece zmikcz ci serce —
Wrócisz! nie zwidn lubne kobierce.

Sowacki. I. 20
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Teraz za nami — tak z bukietami,

Tak jak jestecie — dalej! i dalej! i t. d.

Stójcie tu! stójcie! tu dwór szlachcica

Dam znak, wystrzel — nie, ciszej! ciszej!

Znaga wpadniemy, nikt nie usyszy —
Przebóg ! tu pogrzeb — byszczy gromnica

Porozwieszane w oknach cauny

I stoi truna — a koo truny

Syn smutny, w doniach ukrywa czoo —
Ha, ha! co robi? tu nie wesoo
Lecz po co dugie prawi androny:

Mój panie synu prosimy z sob.

Daj na pacierze — zostaw na dzwony,

Zabierz przyjació. — Z czarn aob
Tak jak jestecie — dalej ! i dalej ! i t. d.

Stójcie tu! stójcie! tu znakomity

Szlachcic zamieszka — wic drzwi uchyl

Zielonym suknem stolik wybity

A na stoliku wiec pamfile.

Panowie szlachta! do djaba karty —
Dalej to broni! a karty w kty!

Niech Dej Algierski, Karol dziesity

I Delfin — graj — moe kto czwarty

Do gry zasidzie i na kozery

Bdzie bkitne rzuca papiery,

Które ju dawniej spady na cztery

I jeszcze spadn. — Moci Panowie!

Niech w karty sami graj królowie!

A my do koni — dalej! i dalej! i t. d.

Stójcie tu! stójcie! tu zamek stary:

Na haso mnogi strza odpowiada;

Zamorskie jakie widz maszkary.

Panowie bracia! to maskarada.

Szaty w dziwaczne lepione wzory —
Suchaj no! suchaj, mój woski panie,
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Czy Sycylijskie znasz ty nieszpory?

Znasz ty Neapol? — A ty Hiszpanie

Czy bye kiedy w Minny orszaku?

Xie — mniejsza o to — Woch, Korsykanin,

yd. Tatar, Turek, Amerykanin,

Chodcie tu za mn% wszyscy bez braku,

Tak jak jestecie — dalej! i dalej! i t. d.

Stójcie tul stójcie! nowa gocina —
Ju w oknach wszelkie wiato pogaso.

Dam znak; wystrzel, nie — po co haso
Tu pi- — nie sysz, — nie nasza wina

Ze sen przerwiemy. — Sztukam we wrota —
Ha! stary suga wychodzi, wieci.

Twój pan pi teraz? to mi to cnota!

— «0 nie — on nie pi — pan mój i dzieci,

Nim trzecie grudnia bysno zorze,

Wyszli na czele zbrojnej czeredy —
A teraz cicho — pusto we dworze.

Wyszli na wroga — czy wróc kiedy ?»

Widzicie bracia, myl pozory;

Takiemu panu bogosaw Boe.
Oby tak wszystkie zasta nam dwory!

Jedmy wic sami — dalej ! i dalej ! — i t. d

Jake noc pyszna jak lec konie

Lec i lec — a z pod kopyta

Pryskaj iskry — poyska bonie,

migaj sanki — ju wita! wita!

Na niebie blednie czoo ksiyca —
Droga skoczona — oto granica —
Wstrzymaj rumaka! wstrzymaj rumaka!

Noc rozwidniaa.

Zagrzmiay dziaa —
Oto jest kulik Polaka! —

2U
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PIE
LEGJONU LITEWSKIEGO.

Litwa yje! Litwa yje!

Soce dla niej byszczy ciwa,,

Tyle serc dla Litwy bije,

Tyle serc ju bi przestao!

Trzeba by gazem! trzeba by gazem,
Cierpie te wizy rdzawione pleni:
Mymy si za nie mcili elazem,
I woln, myl, i woln pieni.

Zadray wrogi —
Pie to ponura

Te mudzkie rogi:

Jezus Marya! naprzód! hop, hop, urral

Nauczyli nas Teutony

piewa jako nam piewali:

Legiony! Legiony!

Na Ru! na Ru! dalej! dalej!

Bo gdy nam ka znów i ku Wochom,
Jake si rozsta z ojców grobami?

Chyba odwiecznym powiemy prochom:

Powstacie z grobów! chodcie za nami!

Zemsta na wrogi, i t. d.

Gdy Car grozi Olgierdowi

Odrzek posom Olgierd stary:

((Niecie pochodni Carowi,

Nim zganie powitam Cary.»

1 za posami tej samej nocy

Obozem stan na Moskwy górach;

Panowa miastu jak orze w chmurach,

Wszed z jajkiem kranem w dzie Wielkanocy.
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Zadray wrogi —
Pie to ponura,

Te mudzkie rogi:

Ka grom Perkuna! noprzód! hop! hop! urr.i

Jagielloskiej mur stolicy

Nam rozkwitnie kobiercami;

Trud zapaci wzrok dziewicy,

Pomieszany miech ze zami.

A kdy baszta mchami okryta,

Zbudzony pieni, kamie z tej wiey
Moe si zerwie, do stóp przybiey

1 Giedymina wnuków powita.

Dalej na wrogi — i t. d.

Nikt nas teraz nie obwini,

Nikt na wiecie nie zapyta:

Czy jeszcze yj, Litwini?

Oto pogo nasza wita!

Lecz nie pytajcie czemu tak maa
Garstka chor,gwi mnych powiewa?

Wicej nas byo — lecz z tego drzewa

Burza, nie jeden li oberwaa.

d.

Ho! zaszummy proporcami

Co wolnoci barw wiec;
My lecimy, a za nami

Ory! ory! ory lec.

Na nasze gowy jak szronu kicie

Spadaj gromy — legjon umiera,

Jak laur zdobicy grób bohatera —
Kto chciwy sawy — rwie lauru licie.

Zemsta na wrogi —
Pie to ponura,

Te mudzkie rogi:

Jezus Marya! naprzód hop! hop! urra!
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DUMA
o WACAWIE RZEWUSKIM.

Po morzach wdrowa — by kiedy Farysem,

Pod palm spoczywa, pod ciemnym cyprysem;

Z modlitw Araba by w gmachach Khaaba

Odwiedza Proroka grobowce.

Ko jego arabski by biay bez skazy.

Siedmiokro na koniu przelecia step Gazy,

I sta przed kocioem, i kornem bi czoem,

Jak czyni w Solimie wdrówce.

Mia drog gwiazdami znaczon po stepie,

I ycie niós wasHe w skrzydlatym oszczepie,

Bdzcy po wiecie zaufa w sztylecie —
Bo sztylet mu daa dziewica.

Gdy noc opuszcza haremu kruganki,

By odci drabin wzi sztylet kochanki;

Cho bro bya eska, lecz stal Damasceska,

Hartowna — i zota gowica.

A kiedy odjeda — ta blada i mdlaa,

O sztylet prosia, bo zabi si chciaa.

«yj dugo — bd zdrowa dziewico stepowa,

«Twój sztylet pooy mi w grobie.

«Bo kiedy ju przeszo ten step mi zakryje,

«Gdy y bdzie ciko, to sam si zabij —
«Bo dzik mam dusz. Wic sztylet mie musz,

«Twój sztylet mie musz przy sobie.

»

Smutnego uniosy arabskie latawce.

Bo znika z kruganku — bo widzia w sadzawce

Pod oknem, w ogrodzie, fal koa na wodzie

I bia zason — ! O Lachu! —
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I noc, obaczy kraj miy, rodzony,

Gdy ksiyc si wznosi na stepach czerwonj.

W noc nawet i lepy, poznaby te stepy

Po kwiatów rodzinnych zapachu.

A niwa mu do stóp kaniaa si zota,

I marzy e wierny druch wyjdzie przed wrota.

Lecz druchów nie byo. — Pod zimn mogi
Posnli — gdy bdzi w pustyni.

Wic jecha samotny, nieznany nikomu;

Lecz jeszcze z dziedzica, od wrót swego domu,

Odwróci chcia konia i jecha na bonia,

Gdzie bdz jak wiatr Beduini.

Lecz konia podkowy rozkute od krzemion,

I ko by zmczony. — Wic skoczy ze strzemion

1 wszed do siedziby, bez zamku, bez szyby,

Gdzie ros, próchniao obicie.

I mio mu byo, gdy ujrza te skay

Nad ciemnym Smotryczem — gdzie orze y biay,

I wi sobie gniazdo; nadziei by gwiazd.

Po nieba szybujc bkicie.

Dla konia w ogrodzie budowa altany,

I oby pozaca — z krysztau da ciany.

Przed Cara odakiem, móg uciec tym ptakiem

Daleko — i wolnym by zawsze.

I ludzi aowa, e aden z nich nie mia
Szybkiego tak konia — wic kady oniemia,

I by jakby gazem, pod Cara roskazem,

A byy roskazy co krwawsze.

Raz, starym zwyczajem pomarych ju rodzin,

Ten Emir arabski w dzie paskich narodzin,

Na sianie, za stoem, z przyjació swych koem
Poama opatek i spoy.
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A potem jak przodków wicono zwyczajem,

Wniós toast nadziei stoletnim tokajem:

oyj Polsko wiek sawy!)) Wtem goniec z Warszawy,

Przylecia — zawoa: "kraj oy!"

Wic Emir w stejjow^e zapuszcza si szlaki,

A za nim na koniach buczuczne Kozaki.

W czerwieni i w bieli, po stepach pynli,

Po smutnych kurhanach przeszoci.

I cay ten szereg byszczcy od stali,

Zrównanym galopem jak morze si fali;

Gdzie sycha dzia huki, tam lec buczuki.

Jak gwiazdy z ogonem jasnoci.

Emira Kozaki gdy bdz przez wrzosy,

Umiej pie dzik rozama na gosy.

Pie z echem odsya stepowa mogia.

Pie grzmic «Ho! urra! nasz Emir!))

Do Cara pie dosza — wciekoci si pieni,

I gow Emira na ruble oceni;

Bo myla e z kraju, z hordami Nogaju,

Czyngishan szed — Batt — lub Kantemir.

Bo umia Rzewuski, jak Arab stepowy,

Pachtami rumakom oguszy podkowy,

I cicho, gdy spali, pod obóz Moskali

Podkrada si — bi i bra dziaa.

Wic cign, jak wszyscy cigali pod Daszów,

Gdzie nasza konnica ze szczkiem paaszów,

Z wesoym okrzykiem, stana w mur szykiem,

I chmur proporców powiaa.

A kiedy z mgy srebrnej wybio si soce.

Ujrzeli Moskali — stra przedni i Doce.

Mur dzia, jak mur zota, a za nim piechota

W bagnety porosa jak zboe. —
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I cicho. — Wtem bomba mierciami ciarna,

Upada w sreregi, zwichrzona i czarna!

A nasi w tej chwili jeszcze si modlili,

Do nieba w^oali — c^O Boe!))

I razem bomb tysic zaryo si w stepy,

Rozpke wrcemi ciskay czerepy,

I grzmiay, dopókd piechoty czworokt,

Nasz Emir opasa konnic.

I strasznie j ciska, elazne bra skrty.

Przedniemi nogami na bagnet ko wspity.

Tak jak oczerety, poama bagnety,

W zamanych miecz wia byskawica.

Przemogliby nasi — cho bój by rozpaczny —
Wtem wódz od armat;y da roskaz dwuznaczny:

« Konnica na skrzyda! » zwinli wdzida
Odbiegli — ostygli w zapale.

I popoch si wmiesza — ów, co by przyczyn

Wszcztego popochu, nie przey godzin.

Bojani nie dzieli, dwa dziaa wystrzeli,

I sam si zastrzeli na dziale. ^

On moe wród bólów ostatnich zgryzoty

Pamita e dzieci zostawia sieroty;

Lecz mier zwyciya, niech dzi wi^c mogia,

Ma zy a nie skargi wygnaca.

A Emir, gdy ogie ucicha armatni,

Ujedda z rozpacz — cho zjeda ostatni.

Któ mstwa zaprzecza? gdy szczerby ni miecza

Powleky — jak pery róaca.

A kiedy opuszcza kraj miy — rodzony.

Znów ksiyc si \vznosi na stepach czerwony —

1 Orlikowski, Kapitan artjierji konnej, dowodzcy dziaami w bitwie pod
Daszowem. Skoczy jak powyej duma opisuje.
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«Le prdzej po boniu, odpoczniesz mój koniu
«Gdy w ziemi staniemy tureckiej.))

«0 koniu! mój koniu gdzie twoje zalety?

(•Czy moe si rozku deptajc bagnety?
<'Czy zama w kul wiatrze? stój koniu — opatrz

«Czy nie ma gdzie kuli zdradzieckiej?*)

cHa zdrowy! — to dobrze — lecz jecha w noc tradno.»
Wic chat na stepach upatrzy odludn.
Ko zimne gryz kwiaty, a Emir wród chaty

Zmczony, zalega na ziemi. —

1 zasn gboko — bo trud go osabi —
picego, od Cara najty chop zabi,

I sztylet dziewicy, do zotej gowicy
W pier nurzyl rkami drcemi.

O! czemu Emirze nie odda kindaa
Stepowej dziewicy, gdy zabi si chciaa.

Dzi ona pi w fali, lecz dar jej ze stali

Na wieki w twem sercu zostanie.

A w Moskwie z dzia bito na górze pokonnej,

I miasto si trzso od pieni studzwonnej.

Cieszy si Car Ruski, e Emir Rzewuski

W stepowym pi cicho kurchanie.

PARY.

Patrz! przy zachodzie, jak z Sekwany ona
Powstaj gmachy poamanym skadem;

Jak jedne drugim wchodz na ramiona,

Gdzieniegdzie ulic przewiecone ladem.



315

Gmachy skrconym wydaj sie gadem,

Co zbem dachów, usk si najea.

A tam — czy do olinione jadem?

Czy soca promie? czy spisa rycerza?

Wysoko — strzela blaskiem ozocona wiea.

Nowa Sodomo! poród twych kamieni

Mnoy si zbrodnia bezwstydna widomie!

I kiedy na ci spadnie deszcz pomieni,

Lecz nie deszcz Boy, nie zamknity w gromie

Sto dzia go poszle. — A na kadym domie

Kula wyryje straszny wyrok Boga;

Kula te mury przepali, przeomie,

I wielka na ci spadnie kiedy trwoga,

I wiksza jeszcze rozpacz — bo to kula wroga.

I ju nad miastem wisi ta dzia chmura!

Dla tego ludu zaspione tumy.

Dla tego ciemno ulic tak ponura.

Przeczuciem nieszcz zbkane rozumy!

Bez echa kona sowo prónej dumy,

wrogach cigle tocz si rozmowy —
A stra ich przednia, ich pónocne dumy
Obroców ludu pozwieway gowy:

1 po ulicach cigle brzmi dzwon pogrzebowy.

Czy wróc czasy tych witych tajemnic,

Kiedy tu ludzie zbytkiem ycia wciekli.

Jedni pod katem, drudzy w gbi ciemnic,

Inni ponurzy, bladzi, krwi ociekli?

Co kiedy mieli pomyle — wyrzekli?

Lud cay kona, kty i obroc —
Dnia im nie stao aby si wysiekli;

1 przeczuwajc krwawej zorzy koce.

Jak Jozue woali: dnia trzeba — stój soce!

I nie stano — pomarli — przedwczenie,

Lecz zostawili pamitki po sobie:
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Kraj po rozlewie krwi toncy we nie,

I lud, nie po nich, ubrany w aobie.

Krwi trójc w jednej wcielon osobie — ^)

Ten jak Rodyjski posg, wiecznik trzyma,

I jedn nog wspar na martw^ych grobie;

Drug na zamku królów. — Gdzie oczyma

Sign — tam wnet i rk dostawa olbrzyma.

A kiedy posg wali si z podstawy

Tysice ludu saw si dzielio,

Kady si okry achmanem tej sawy,

Kademu byo dosy — nadto byo —

!

Marz o dawnej sawie nad mogi,
I pod kolumn spiu wszyscy posn ;

^

Cho cicie kata gow z niej strcio,

Cho na niej moe jak na gruzach, z wiosn.
Chwasty z liljami nowych Burbonów porosn.

Tu dzisiaj Polak bka si wygnany,

W ndzy — i brat ju nie pomaga bratu.

Wierzby paczce na brzegach Sekwany,

Smutne s dla nas jak wierzby Eufratu.

A caej ndzy nie wyjawi wiatu —
Twarze z marmuru — serca marmurowe.

Drzewo nadziei bez licia i kwiatu.

Schnie, gdy wygnaniec zoj^ pod nim gow
Jak nad prorokiem Judy scho drzewo figowe.

Zdaa od miasta szukajmy napisów.

Gdzie wielki smtarz zalega na górze. ^

O! jak tu smutno, kdy wród cyprysów

Poblade w cieniu chowaj si róe!

A pod stopami — dalej — miasto w chmurze,

1 Napoleon. —
2 Kolumna.
"* Smtarz Pere la Chaise.
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Topi si we mgach gasncych opaki —
A dla aobnych rodzin przy tym murze,

Przedaj wianki z pótna lub z perkau,

Aby duej wiadczyy o kupionym alu!

Patrz na mg miejsk — oto wie ostatki,

Gotyckim kunsztem uksztacona ciana. ^

Rzekby — e zmara matka twojej matki,

W czarne brabanckie koronki ubrana,

Z chmur si wychyla jak duch Ossyana —
Ludzi nie dojrzysz. — Lecz nad mgami fali,

Stoj posgi, gdzie pynie Sekwana, "^

Jakby si w Styxu odzi zatrzymali,

I przed pieka bramami we mgach stoj biali

Tam gmachy Luwru gdzie tron Baltazara,

A na nim siedzia wyrobnik umary — ^

Przez dnie lipcowe panowaa mara,

U nóg jej ludzie snuli si jak kary;

Bo nad ni cienie mierci rozpostary

Wielko olbrzymi — by to król narodu!

I aksamity krew mu z czoa stary:

Lecz jego dzieci — umieray z godu.

Zacz dynastj trupów, by ostatnim z rodu.

GODZINA MYLI.

Guche cierpicych jki, miech ludzki nieszczery,

S hymnem tego wiata — a ten hymn pospny,
Zbkanemi gosami wiecznie wnieb owstpny,
Wpada midzy grajce przed Jehow sfery.

Koció katedralny NStre-Dame.

Most-zgody, albo Ludwika XVI0 z biaemi posagami

Po wziciu Luwru na królewskim tronie lud pooy! trupa. —
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Jak dwik niesfornej struny. Ziemia ta przeklta,

Co nas takim piastunki piewem w sen koysze.

Szczliwy, kto si w ciemnych marze zamkn cisz

Kto ma sny i o chwilach przenionych pamita.

Trzeba ycie rozama w dwie wielkie poowy —
Jedn, godzin, myli trzeba w przeszo wróci!

I przeszo jako obraz ciemniay i powy,

Peny pobladych twarzy, ku socu odwróci —
J ciga okiem wiata obrazy i cienie,

Jak lnice rozprynionych mozajek kamienie.

Tam — pod okiem pamici — pomidzy gór szczytom.

Pikne, rodzinne miasto wieami wytryska

Z doliny, wskim nieba nakrytej bkitem.
Czarowne, gdy w mgle nocnej wiecem okien byska;

Gdy socu rzdem biae ukazuje domy.

Jak pery szmaragdami ogrodów przesnute.

Tam zim, lec, z lodów potoki rozkute,

I z szumem w krte ulic wpadaj zaomy.

Tam stoi góra. Bony ochrzczona imieniem,

Wiksza nad inne — miastu panujca cieniem

;

Stary — pospny zamek, który czoem trzyma,

Róne przybiera ksztaty — chmur amany wirem;

I w dzie strzelnic bkitnych spoglda oczyma,

A w nocy jak korona, kryta alu kirem.

Czsto szczerby wiekowe przesuwa powoli,

Na srebrzystej ksiyca wschodzcego twarzy.

W dolinie mg zawianej, wród kolumn topoli,

Niech blade uczu dziecko o przyszoci marzy;

Niechaj mylami z kwiatów zapachem ulata.

Niechaj przeczuciem szuka zakrytego wiata:

To potem wiele dawnych marze stanie przed nim,

I ujrzy je zmysami, pozna zblade mary.

Karmi si marzeniami jak chlebem powszednim,

Dzi chleb ten zgorzknia, pioun zosta w gbi czary

Do szkieletu rozebra zesche myli ciao,

Odwróci oczy — serce ju myle przestao.
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Gdy lampa ganie, kiedy pie piastunek cicha,

Kiedy si mae dziecko z koyski umiecha,

Ma sen caego ycia. — A gdy tak przemarza,

Dzieci na wiat nieznany smutn patrz twarz,

I bladem przeraaj czoem od powicia;

Smutne pomidzy ludmi — bo miay sen ycia.

Wród Litewskiego grodu, w ciemnej, szkolnej sali,

Siedziao dwoje dzieci — niezmiszani w tumie.

Oba we spózawodnej wykarmieni dumie,

Oba wtej postaci, marmurowo biali.

Modszy wiekiem nadzieje mniejsze zapowiada,

Pier mu si podnosia cikiem odetchnieniera;

Wos na czole dzielony na ramiona spada,

1 po nich czarnym gstym sypa si piercieniem.

Wida e wos ten, co dnia rk dziewic gadk
Utrefiony, bra blaski dziewiczych warkoczy.

Ludzie nieraz «on umrze » mówili przed matk:
Wtenczas matka patrzaa dugo w dziecka oczy,

1 przeczya z umiechem — — Lecz w smutku godzinie

Kiedy na serce matki przeczu spada trwoga,

Lkaa si nieszczcia i mylc o synie,

Nie miaa wyrzec: niech si dzieje wola Boga.

Bo w czarnych oczach dziecka pomie gorczkowy,

Przedwczenie zapalony, trawi mode ycie.

Wród ciemnej, szkolnej sali, byo drugie dzieci:

Wos miao jasny, kolor oczu lazurowy.

Ludzie na niem nadzieje budowali szczytne.

Poera ksigi, mówi jak róne narody;

Do licznych nauk dziennie palce czu gody.

Trawi si — jego oczy ciemne i bkitne.

Jak polne dzwonki zawym krysztaem pokryte,

I godzinami myli w nieruchomo wbite.

Tonc w otclia marzenia, szy prostemi loty.

Za okresy widzenia, za wzroku przedmioty.

Gdy patrza w niewidziane oczyma obrazy,

Ludzie obdno w oczach widzieli — lecz skazy
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adnej dostrzedz nie mogli. Moda pami obu,

Ogromna pami, z myli uwita acucha,

wiadczya o istnoci przedywotnej ducha —
A przeczuciami ycie widzieli do grobu.

I nic ich nie dziwio, co z lat poszo biegiem,

I smutni nad przepaci ycia stali brzegiem,

Nie odwracajc lica. W ciemnej , szkolnej sali,

Smutna poezja duszy daa dwik uroczy:

Na ciem-nych, mglistych szybach zawieszajc oczy.

Wiosn — wród szmeru nauk, myleniem su' hali

Szmeru rosncych kwiatów. A w zimowe pory

Biegli na bonia biaym pogrzebane niegiem:

Tam prdkim po równiach zadyszani biegiem,

Twarze, umalowane zimnemi kolory,

Obracali na stron skd przyj miaa wiosna,

I pierwszy powiew pili ustami jak ycie.

Potem gdy w wiosennego powietrza bkicie,

W balsamy si rozlaa czarna lasów sosna;

Znudzeni woni kwiatów zmieszan, stokrotn,

Wynaleli wo tskn -— dzik i ulotn:

Bya to wo wierzbami opakanej wody;

Z cichej fali wstawaa kadego wieczora.

Tajemnicze w powietrzu rozlewajc chody

Potem jesieni — dzieci wyobrania chora,

Wypalona, igraa z ótym liciem lasów,

Smutna, jak w starcach pami przeminionych czasów

Serce kadego równ miar uczu trzyma,

Smutna poezja duszy oba serca ywi;

Lecz wraeniami duszy odmiennie szczliwi.

Odmiennie czuli. Dziecko z czarnemi oczyma,

Modsze wiekiem, natchnieniom dao myl skrzydlat,

1 wypadkami myli yo w siódmem niebie.

Modszy marzenia stroi czarnoksisk szat,

A potem siln wol rzuca je przed siebie —
I staway — i widzia przed sob obrazy.

Od których si odama zimniejszym rozumem:

Wic przeczu e marzeniom da kiedy wyrazy.
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e si zapozna myl, z mylnym ludzi tumem.
Przed sob mia krain duchów do zdobycia.

Jego towarzysz, wikszy nauk i laty,

Xigdy od krain myli nie odama ycia;

Sprzg razem i powiza dwa niezgodne wiaty.

I nieraz go miech ludzi, miech co czucia guszy,

Budzi i rzeczywisto zimna roztrcaa.

Jako posgom nieraz braknie w rysach duszy,

Posgom jego myli brakowao ciaa.

Dusza, jak w krysztaowem zamknita przeroczu.

Patrzaa na wiat dzikiem obkaniem oczu,

Niezupenoci wrae amana katusz.

Nieraz te dzieci, myl dwoist i dusz, ,

Skadali jedne, pikne caoci, obrazy.

W dnie wiosenne, przy ciece piaskowej, na kwiatach,

Gdzie nad niemi róowe rozkwitay lazy.

Gdzie winie jak dziewice, w^ biaych wiosny szatach,

Midzy zarumienione kryy si jabonie;

Tam wzajem na ramionach opierajc skronie,

Zamieniali sowami uczucia wzajemne.

Oni marzeniem ksigi rozumieli ciemne,

Nie rozumiejc myl. Z dziecinnego piasku

Na ksigach Swedenburga budowali gmachy,

Pene gosów anielskich, szalestwa i blasku —
Niebu, Tytanowemi groce zamachy.

Przez tworów pastwa snuli myl dwa acuchy,
W wiato zbite u góry, w ciemno spodem zlane —
Tych ogniwa, jak szczeble wschodów poamane,

Wiod w wiato idce, albo w ciemno duchy —
I wiat tworów, w dwa takie rozamany ruchy,

Wiecznie kry. A dusza z iskry urodzona.

Ronem yciem przez wieki rozkwita — i kona

Przez dugie wieki, biorc ksztaty rónych tworów —
W kwiecie jest dusz woni i treci kolorów.

W czowieku myl, wiatem staje si w aniele.

Raz wstpnym pchnita ruchem, cigle w Boga pynie,

Sowacki. I. 21
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W doskonalszem co chwila rozkwitajc cielo.

Czowiek si siln myl w anioa rozwinie —
Ten anio zachwyceniem w wiato si rozleJL-,

I bdzie czci Boga na ywioów tronie,

Lecz mty ziemskie w wiata osiadaj onie;

Jak o spadych anioach wite ucz dzieje.

Ziemskiemi sny cigani — grzesz myl durny.

I co dnia, z ona Boga, dusz zagasych tumy
Lec na ziemi, jak gwiazd zepchnita lawina.

Kada si w ksztaty ziemskie krysztali i cina,

I rosncym ciarem w bieg strcona skory,

Przechodzi w ludzkie, czuciem zardzewiae twory;

I bdzie jadem w gadzie, a trucizn w kwiecie. —
Patrzc na tumy ludzi na tym ciemnym wiecie,

Oni widzieli: którzy z ona Boga spadli,

I po schodzcych szczeblach szli w otcha — i bladli,

W duszy dziecinnej, woli czarnoksiska sia,

Cigem myleniem, cigem rozwijana snuciem,

Niewyjawiona sowy — czsto w ludzi bia:

Zaczarowanie wol, nazwali — zaczuciem.

Bo nieraz wród ciemnego tumami kocioa.

Któr, z klczcych dziewic natrafiwszy losem,

Woali na ni silnie niemym duszy gosem;

Wtenczas twarz odwracaa od Paskiego stoa,

I poród tumu ludzi, jej wzrok w zadziwieniu,

Nieobdnie rzucony, na twarz dzieci pada,

Jak gdyby na woanie duszy odpowiada;

Jak gdyby j po znanem woali imieniu.

Nieraz starszy, bkitne topic w ziemi oczy.

Mówi: {(Syszysz mój luby, jak obecna chwila

Pada w przeszo, rzucajc dwik tskny, uroczy?

Ona nigdy nie wróci, ona nas nachyla

Smutniejszemi twarzami w przeszo upynion!

Szczliwy 1 twoje myli wietniej w sowach pon,
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Ni gdy w sercu zamknite — moje myli gasn,

Sów nie cierpi. — lecz nieraz w godzinie tajemnic,

Tumnemi sov/y w piersiach jak szatany wrzasn,

I woaj aebym je wypuci z ciemnic;

Abym je wywiód na wiat — sów otworzy drog.

Niech mi wiat da poezj — da mu jej nie mog.
W tumie myli mam przepa wiecznie czcz mylami
Przepa ciemn, gbok; napeni j yciem —
Jeeli nie wystarczy? biada! cigem gniciem,

Myl si martwa przeksztaci, ciemnoci i zami —
Stan si myli grobem — lub umr przedwczenie.

Suchaj! wschodnie krainy dzi ujrzaem we nie:

Pikne byy, czarowne, nieraz o nich marz.

Widz socem ciemniae Beduinów twarze,

"Widz lasy palmowe, wiadki dawnych czasów;

Myl moja, niewstrzymana , w te krainy goni!

Chciabym jak duch w kwiecistej roztopi si woni:

Chciabym jak li nieznany pa tam w gbi lasów.

Gdy tak marzy — to winie i kwiaty ogrodu,

Bezwonne przed nim rosy, bo myl dalej biega,

I wkrótce marzeniami ognistemi wschodu,

Zamkna go w pomieni kole i obiega.

AVic pojecha do wielkiej na pónoc stolicy,

Gdzie dugo patrza w Koran, zwierciado Kalifów;

Albo samotny sucha wieków tajemnicy,

Wymówionej niepewn twarz hieroglifów.

Po trzech latach nauki, mia wzió kij pielgrzyma.

Przez te trzy lata dziecko z czarnemi oczyma,

Poznao mio — — Pierwsz i ostatni bya,

I najsilniejsza z uczu, uczucia przeya.

Widziaem go przy stopach dziewicy — anioa —
Czarnemi we oczyma patrzaa i blada.

Mylc o dziecka yciu, bo z wielkiego czoa,

Przyszo mu nieszczliw jak wróka odgada.

Wic odwracaa oczy, a wtenczas zy laa —
Przed ni dusza dziecicia jako karta biaa,

21*



J24

Czernia si na wieki mioci daremn.

Ona go chciaa wj-sa na t ziemi ciemn,

Ze wspomnieniami szczcia — cliciaa zbroi niemi

Przeciwko wasnej duszy, i czczym chwilom ziemi.

Wiek kada w niego marze i myli tysice,

A sowa jej tak byy agodne, tak drce,
e, we wspomnieniach dziecka zlane, day dwiki,
Podobne do mioci zeznanej wyrazu.

Ona umiaa oczom nada wzrok rozkazu,

I nieraz wstrzyma zamach samobójczej rki.

On sam od siebie mierci odsun widziado,

Dziwnem wynalezieniem cierpicego ycia.

On przed sob przyszoci postawi zwierciado,

I rzuca w nie obecne chwile — i z odbicia

Wnosi, jaki blask przysze wspomnienia nadadz
Obecnym chwilom ycia. Tak myli wadz
miech nieraz sysza, wspomnie powtórzony echem —
Smutny i poamany przyszoci niejDewn,

I na weso chwil twarz patrza rzewii;

A nieszczcie przyjmowa jDÓ-smutnym umiechem.
Patrzc na nie z przyszoci. — By to wzrok wdrowca,
Co w drodze ycia wstpi na szczyty grobowca,

I stamtd ciga mgliste rysy krajobrazov/.

Nieraz z dziewic bory przelatywa ciemne —
Gdy pod ich komi iskry sypay si z gazów:
Mówili wzajem myli gbokie, tajemne.

Jak do snu koysani — marzcy jak we nie.

A dzieci bólem uczu zamane przedwczenie,

Po takich mowach ludzi chronio si tumu,

I biego w ciemne lasy — tam na dzikie wrzosy

Kado si blad twarz — sosn suchajc szumu;

Tam upionemu myl, wiatr rozwiewa wosy,

A myli rosy wielkie, ciemne, tajemnicze.

Jak gwiazdy ogromnemi pynce obroty.

Lub w niebo kad si twarz — wtenczas na oblicze

Padao wiato lasów — promie soca zoty,
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Pocity cieniem lici w marmurowe plamy.

A potem w gbiach lasu wicher z szumem wzbity,

Nad gow mu odmyka gaziste bramy,

Skd w ciemne myli nieba spaday bkity.

Po trzech latach ów drugi modzieniec powróci,

Biegy wschodnich narodów tumaczy si mow.
W otwarte dziecka rce z roskosz si rzuci,

I rzek: «Odjedam na wschód, w krain palmow »,

A potem umilk nagle. O jake odmienny

Od marzcego dziecka! Poblad — jego oczy

Obkane jak dawniej, lecz wzrok miay senny!

Wida e myl, co niegdy ywia, dzi toczy,

I wbija go do ziemi. — Jaka tajemnica

Niedocieczona, spaa w rysach martwych lica.

Mao mówi — tylko raz w poród dzikich sosen.

Wykrzykn z obkaniem: «Gin marze zdrad!

Wysyaj mi w kraje bez zim i bez wiosen —
Chc mi zabi!)) — A potem umiechn si blado,

I reszt zamkn w^ serca gbokim tajniku.

Potem wziwszy uciski matki, druchów, bratnie,

Odjecha i w drugiego dziecka imionniku

-Zapisa poegnania wyrazy ostatnie:

«Po dugich latach, gdy wiek si ukróci.

Gdy bdziesz myl w zotej przeszoci si pawi,
Wspomnij na przyjaciela ,który ci zostawi.

Jak przeszo znikn, jak przeszo nie wróci.))

,y
Wkrótce potem — pamitam — o ksiyca wschodzie,

Drugie dzieci wród ciemnej , dbowej ulicy

Siedziao, pochylone przy stopach dziewicy.

Z drzew opaday licie i w caym ogrodzie

Zaledwo kilka kwiatów szronami srebrzystych;

Na niebie ledwo kilka gwiazd zabyso mglistych —
Kkiyc pyn samotny, las szumia daleki.

Tego wieczora dzieci ustami drcemi
Anioa snów dziecinnych egnao na wieki,

A potem blad twarz upado do ziemi,
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Jak zabite sowami, dumnym wstydem drce.
Bo dziecko miao dum§ wielkiego czowieka,
Przeczuciem nakarmion. Wtenczas lat tysice,
Wtenczas mu w oczach przyszo stana daleka,

wietna okrzykiem ludzi — a z temi obrazy
Obecna chwila czarnym amaa si cieniem.

Odrzucon mioci, dum, oburzeniem —
Serce jak kryszta w setne poryo si skazy.

I tak wiecznie zostao. Wszystkie czucia skarby

Ognistej wyobrani rzuci na poarcie:
Wyobrania zotemi rozkwitaa farby

I kada si jak tcza na ksig biaej karcie;

Lecz nie byo w niej wiary w szczcie, ani w Boga.
Ludzie w nim mieli drucha, w mylach wiat mia wroga.
On w gbi duszy syszc krzyk szczcia daremny,
Mci si i gmach budowa niedowiarstwem ciemny —
Ta budowa, cikiemi mylami sklepiona.

Staa otworem ludziom; lecz by si w ni dosta,

Musieli wprzód jak wielcy szatani Miltona,

Zmniejsza si i mylami przybra karów posta.

Tak w rozstania godzinie mody anio zgin —
Wzniós twarz — ju nad nim modej nie byo dziewicyl

Dugo duma — bo ksiyc pó nieba przepyn,
I patrza drug stron dbowej ulicy.

Jak lampa w kocu ciemnej, klasztornej arkady.

Modzieniec zadumany, patrza w ksiyc blady —
Potem nagle upion budzc si pamici,
Wydoby pismo, ca zamknite pieczci;

I przy ksii^yc^':.iy,ietle czyta nieruchomy.

Na nieznajomym iiliia^, podpis nieznajowy,

A w gbi listu smut^* 1^-Xly si nowiny

;

«Twój przyjaciel wysany w piramid krainy.

Jako drogman poselstwa, zajecha po drodze

Do przyjació rodziców domu — trzy dni bawi,

Niewinnej wesooci dugie puci wodze,

I przy lampie wieczornej powieci nam prawi.
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Wczoraj mia dalej jecha. — Widzielimy rankiem

Jak po jesiennym liciu chodzi smutny, cichy —
Potem konie pocztowe brzkny przed gankiem,

Potem wielkie, strzemienne, podano kielichy—
egna si — za zy dawa wesoe uciski,

I puharem o nasze puhary uderzy.

Odszed. Wtem ucztujcych strza przerazi bliski —
Tumem bieglimy w jego komnat — ju nie y!
Przez serce przesza kula, a bro trzyma w doni.

Spoczywa na rozdrou — wród lenej ustroni.

Ksidz grób jego powici, wierzc w zdanie tumu,
Ze samobójstwo byo w modziecu chorob
Obkania, ciemnoty, szau, nierozumu.

Ten wypadek dom cay napeni aob.

»

Oto jest romans ycia nieskamany w niczem —
Zabite godem wrae jedno z dzieci kona,

A drugie, z odwróconem na przeszo obliczem

Rzucio si w wiat ciemny I — —
Powie nieskoczona.
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